
      
  
 
 
 
 
 
 
EPPIC - Wymiana dobrych praktyk w zakresie profilaktyki wśród  młodzieży, 
która weszła w konflikt z prawem w związku z używaniem substancji 
psychoaktywnych  
 
Adolescencja oraz wczesna dorosłość to czas inicjacji w sięganiu po środki psychoaktywne 
oraz utrwalania wzorów używania tych substancji. Istnieje więc pilna potrzeba interwencji, 
których celem jest zapobieganie inicjacji, przeciwdziałanie nasilaniu bądź ograniczenie 
problemu używania substancji psychoaktywnych, adresowanych do nastolatków oraz 
młodych dorosłych.  Młodzież,  która weszła w konflikt z prawem,  to jedna z grup wysokiego 
ryzyka, grupa najbardziej podatna na rozwój problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, która doświadcza także licznych społecznych i zdrowotnych nierówności. 
Jak dotąd jednak niewiele uwagi poświęcono  kwestii polityki i  działań  profilaktycznych   
adresowanych do tej grupy odbiorców.  Projekt EPPIC, realizowany w sześciu  europejskich 
krajach (Austria, Dania, Niemcy, Polska, Włochy oraz Wielka Brytania)   ukierunkowany jest 
na młodych konsumentów narkotyków w wieku 15 -24 lata, którzy weszli w konflikt z 
wymiarem sprawiedliwości.  Projekt poświecony będzie badaniom nad różnymi formami 
programów profilaktycznych  oraz terapeutycznych realizowanych w zakładach 
poprawczych, zakładach karnych oraz środowiskach lokalnych.     
 
 

Cele projektu EPPIC  

Cele projektu EPPIC korespondują z Trzecim Programem  Zdrowia Unii Europejskiej.    

Przyjęte zostały następujące cele:    
 Identyfikacja możliwych do dalszego upowszechniania innowacyjnych programów 

oraz zasad dobrej praktyki  dotyczących interwencji nastawionych na zapobieganie 
używaniu narkotyków, w tym nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”) 
oraz  przeciwdziałanie rozwojowi politoksykomanii  wśród  młodych osób, które 
weszły w konflikt z prawem. 

  
 Analiza zidentyfikowanych interwencji pod względem ich zgodności  z istniejącymi 

standardami jakości  w ograniczaniu popytu na substancje psychoaktywne. 
 



 Ocena możliwości zastosowania istniejących standardów w ograniczaniu popytu na 
substancje psychoaktywne w kontekście wymiaru sprawiedliwości oraz opracowanie 
wskazań dotyczących interwencji profilaktycznych mających na celu zapobieganie 
używania narkotyków wśród osób z grupy docelowej projektu 

 
 Zainicjowanie europejskiej sieci wymiany wiedzy i doświadczeń adresowanej do  

interesariuszy i praktyków pracujących z młodymi ludźmi, którzy weszli w konflikt z 
prawem  

 
 

Projekt będzie ukierunkowany na:  
 Problematykę zdrowia, warunków środowiskowych oraz społecznych nierówności 

wśród młodych osób, które weszły w konflikt z prawem, a zarazem są w grupie 
podwyższonego ryzyka problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, w tym problemu politoksykomanii oraz nowych substancji tzw. 
dopalaczy 

 
 Diagnozę i opis  trajektorii  używania narkotyków oraz identyfikacje kluczowych cech 

działań, które sprzyjają przeciwdziałaniu  używania substancji psychoaktywnych oraz 
promocji zdrowia wśród młodych osób, które weszły w konflikt z prawem.  

 
 Identyfikację istniejących oraz  opracowanie nowych narzędzi (np. wskazań 

dotyczących jakości opieki) oraz mechanizmów (np. Forum Praktyków Wymiaru 
Sprawiedliwości - Criminal Justice Practitioner Forum), które pozwolą na wdrożenie  
dobrych praktyk w krajach Unii Europejskiej.    

 
 Zainicjowanie systemu wymiany  danych naukowych  oraz wiedzy praktycznej w 

krajach partnerskich oraz krajach Unii Europejskiej. 
 
 

W projekcie zastosowana zostanie następująca metodologia 

 Przegląd literatury oraz dotychczasowych doświadczeń, w krajach uczestniczących w 
projekcie. 

 
 Ocena europejskich standardów jakości programów profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie popytu na narkotyki, oszacowanie przydatności tych standardów dla 
grupy docelowej projektu, a także przygotowanie nowych standardów interwencji 
adresowanych do osób, które weszły w konflikt z prawem.  

 
 Współpraca z praktykami z dziedziny wymiaru  sprawiedliwości  oraz  profilaktyki.  
 Stworzenie europejskiego systemu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz współpracy w 

dziedzinie interwencji profilaktycznych adresowanych do młodych użytkowników 
narkotyków, którzy weszli w konflikt z prawem.  

 
 



Partnerzy projektu 
Drug and Alcohol Research Centre, Middlesex University (Wielka Brytania) – koordynator 
projketu,  European Centre for Social Welfare Policy and Research (Austria),  Center for 
Alkohol and Drug Research, Aarhus University (Dania),  Frankfurt University of Applied 
Sciences (Niemcy), Instytut Psychiatrii i Neurologii (Polska), Eclectica (Włochy), Change Grow 
Live (Wielka Brytania). 
 
 
Czas trwania projektu: 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2019 
 
Project finansowany przez: Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej (2014-2020): 
Consumers, Health, Agriculture and Ford Executive Agency (Chafea)    
 
 
Strona internetowa: www.eppic-project.eu    
Twitter: @eppic_project 
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