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1. Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii lub wspólnego gminnego 
programu przeciwdziałania uzależnieniom. 
Opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom, który został przyjęty Uchwałą 

Nr LXV/1201/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na Rok 2014. 

 

2. Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację działań w ramach programu, w części 
dotyczącej przeciwdziałania narkomanii  w 2014 r. : 

1 498 459,00 zł,  w tym:  

a) z wpływów z tzw. korkowego1:1 459 944,00   zł,  co stanowi 97,4 % wydatków na program 

b) z innych źródeł (w tym wkład własny):  38 515,00 zł,  co stanowi  2,6 % wydatków na program.   

 

3.Całkowita wysokość wpływów z tzw. korkowego w  gminie  Rzeszów w 2014 r.: 
4 227 572,70 zł 

 

4.Kierunki zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, które 
zostały uwzględnione w gminnym programie: 

Obszar 1. Profilaktyka 

Kierunek 1  Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej 

Kierunek 2 Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej i wskazującej  

Kierunek 3 
Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku 

Obszar 2. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna 

Kierunek 1 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających 

szkodliwie i uzależnionych od narkotyków  

Kierunek 4 
Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz 

osób uzależnionych  

Obszar 5. Badania i monitoring 

Kierunek 1 Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii na szczeblu lokalnym 

 

PROFILAKTYKA 

5.Programy profilaktyki uniwersalnej2  

                                            
1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art.  93 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
2 Profilaktyka uniwersalna – działania ukierunkowane na grupy z przeciętnym ryzykiem używania narkotyków. Tego typu 

interwencje często obejmują swoim zasięgiem całe populacje w danym miejscu realizacji (np. szkoła, społeczność, 

społeczeństwo). Profilaktyka uniwersalna na ogół ma na celu zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narkotykowej 

[Brotherhood, A., Sumnnall, H. R.  i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce 

uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]; http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=454227  

http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=454227


5.1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, dane liczbowe: 

1)Liczba szkół, w których realizowane były w 2014 r. programy profilaktyki uniwersalnej finansowane 

przez samorząd gminy: 56 

2)Liczba placówek systemu oświaty innych niż szkoły, w których realizowane były w 2014 r. programy 

profilaktyki uniwersalnej finansowane przez samorząd gminy: 3 

3)Liczba osób objętych programami profilaktyki uniwersalnej w systemie oświaty w 2014 r.: 19 704 

4)Liczba wspieranych programów: 150 

5)Liczba osób objętych działaniami w ramach profilaktyki uniwersalnej, ogółem (wraz z zajęciami 

pozaszkolnymi dla dzieci i młodzieży): ok. 27 363 

Można stwierdzić, że z różnych form profilaktyki uniwersalnej obejmującej również zapobieganie 

uzależnieniom od narkotyków, korzysta  prawie cała populacja uczniów rzeszowskich szkół, część 

nauczycieli i rodziców oraz mieszkańcy Rzeszowa uczestniczący w akcji pn.:”Ogólnopolski Głos 

Profilaktyki”. 

5.2. Działania podejmowane w ramach profilaktyki uniwersalnej: 

1)Program psychoeduakcyjny z zakresu przeciwdziałania  narkomanii adresowany do dzieci                             

i młodzieży pn: „Nasze granice i możliwości – edycja 2014” zrealizowało Stowarzyszenie „POMOC”. 

Program zrealizowano w 12 szkołach ponadgimnazjalnych i 1 internacie, na rzecz ok. 2 000 uczniów. 

2)Program edukacyjny pn.:”Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień” przeprowadziło 

Stowarzyszenie „POMOC”. Odbiorcami programu byli nauczyciele, pedagodzy  w  7 rzeszowskich 

szkołach i 2 internatach szkolnych.  

3) Programy psychoedukacjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii adresowane do dzieci                     

i młodzieży oraz rodziców zrealizował SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień. 

Przeprowadzono  13 programów w 38 szkołach, w odniesieniu do  7 954 osób - uczniów oraz 

rodziców.   

4) Szkolne programy profilaktyczne uwzględniające organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych 

realizowało 56 rzeszowskich szkół (wszystkich szczebli), obejmując nimi 8 000 uczniów.   

5) Rozwój i wsparcie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży  zrealizowano poprzez dotacje 

udzielone 57 podmiotom, w ramach 78 programów. Programy skierowane były  na organizację zajęć  

sportowych i imprez towarzyszących: m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. Zajęciami objęto 7 650 

dzieci. 

6) Program pn.:”Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci 

i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia 

psychicznego” zrealizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Pierwszy moduł programu dotyczący 

profilaktyki uzależnień przeprowadzono w 55 rzeszowskich szkołach. 



Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań profilaktyki uniwersalnej:           
988 319,11 zł. 
 
6. Programy profilaktyki selektywnej i wskazującej3 

6.1. Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej. 

liczba wspieranych programów 16 

liczba osób objętych działaniami 917 

 

6.2.Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2014r. 

Rodzaj działań Liczba 

programów/ 

inicjatyw 

Liczba 

placówek 

Liczba 

odbiorców 

1) Wspieranie działalności profilaktyczno  

– wychowawczej świetlic 

socjoterapeutycznych i ognisk 

wychowawczych 

16 16 592 

2) Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy 

psychologicznej i prawnej rodzinom, w 

których występuje problem narkomanii 

oraz problem przemocy 

1 1 325 

 

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań profilaktyki wskazującej 
i selektywnej: 422 619,96 zł.  
 

7. Wspieranie działań z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu 
zjawisku.  

                                            
3 Profilaktyka selektywna - działania ukierunkowane na osoby ponadprzeciętnie zagrożone używaniem narkotyków  z racji ich 

przynależności do określonej grupy w populacji, np. uczniowie usunięci ze szkoły, młodociani przestępcy, dzieci użytkowników 

narkotyków, bywalcy dyskotek [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy 

jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]. 

Profilaktyka wskazująca - działania ukierunkowane na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem (szkodliwego) 

używania. Obejmują one osoby, które zażywają już narkotyki (ale nie są uzależnione w rozumieniu klasyfikacji DSM-IV lub ICD-

10) i/lub osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania w przyszłości (np. wskutek doświadczeń z dzieciństwa, 

zaburzeń psychicznych lub zachowania). Profilaktyka wskazująca często polega na zapobieganiu inicjacji narkotykowej, jednak 

częściej redukuje istniejące używanie oraz zapobiega przejściu do bardziej szkodliwych wzorów używania [Brotherhood, A., 

Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa].  

 



7.1. .Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2014 r.  

 

 Lp. 

 

Rodzaj działań 

1) Upowszechnienie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia              

i profilaktyki narkomanii 

2)  Prowadzenie kampanii edukacyjnych 

3)  Współpraca z mediami 

4)  
Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art.2 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz w art. 10 

ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  - wspomaganie działań 

instytucji, organizacji pozarządowych. 

 

7.2. W 2014 r. Miasto Rzeszów wspierało opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno – 

edukacyjnych w tematyce promocji zdrowia i profilaktyce narkomanii oraz współpracę z mediami 

w tym zakresie, dla następujących podmiotów: 

1) W maju 2014 roku Miasto brało udział w akcji w zakresie profilaktyki uzależnień pn.:”Ogólnopolski Głos 

Profilaktyki”. Edukacyjną kampanię społeczną organizował Urząd Miasta Rzeszowa, Komenda Miejska 

Policji, Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

Na Rzeszowskim Rynku zorganizowano happening pn.„Przestańmy biec”, wcześniej korowód młodzieży 

przeszedł ulicą 3 – go Maja do Rynku. Młodzież z Gimnazjum Nr 8 zaprezentowała na scenie, program 

artystyczny propagujący modę na życie bez uzależnień. W ramach  akcji, we współpracy z Powiatową 

Inspekcją Sanitarną upowszechniono materiały informacyjno – edukacyjne, ulotki pt.:”Uwaga rodzice”, 

„Nasze dzieci i zagrożenia”, „Biorąc - Nie jesteś sobą”, „Środki psychoaktywne”. Rozdano ok. 300 ulotek. 

 

2) SP ZOZ NR 1 w Rzeszowie zrealizował program pn.:”Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia 

narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia 

korzystnych dla zdrowia psychicznego”. Podczas realizacji programu rozprowadzano w szkołach plakaty 

pt. ”Profilaktyka uzależnień – zdrowy tryb życia zapobiega uzależnieniom”, „Zdrowy styl życia” (ok. 70 

sztuk), ulotki pn.”Sport odrzuca nałóg”, „Promocja zdrowego trybu życia”, „Narkotyki”. Ogółem, na 

zajęciach edukacyjnych z uczniami i spotkaniach z rodzicami  - upowszechniono 10 400 ulotek. 

Na zajęciach przekazywano uczniom także długopisy z nadrukiem „Szanuj zdrowie”, rozprowadzono ok. 

8 150 sztuk. 

 

7.3. W 2014 r. SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień zamieściło artykuł w Gazecie codziennej „Nowiny” 

pt.: „Ćwiczenia umiejętności cenniejsze od straszenia”. Odbyły się także dwie audycje w Polskim Radio 

Rzeszów, pt.: „Dopalacze”, i „Uzależnienia wśród osób chorych psychicznie”. 

 



LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJA 

SPOŁECZNA 

 

8. Działania z zakresu zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków dofinansowane w 2014 r. przez Gminę 
Miasto Rzeszów. 
 

8.1. Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2014 r.  

Rodzaj działań Liczba 

placówek 
Liczba odbiorców 

Finansowanie (zakup usług, wspieranie, 

powierzenie) programów pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej w placówkach leczenia uzależnień 

2 55 

 

8.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie  dofinansował działalność Stacjonarnego Ośrodka 
Leczenia Uzależnień – Centrum Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych od narkotyków, 
prowadzonego przez Stowarzyszenie „KARAN” w Rzeszowie. Programem objęto 53 osoby, które 
zaprzestały przyjmowania środków odurzających i wymagały przygotowania do samodzielnego 
funkcjonowania. W Ośrodku udzielana jest pomoc w postaci leczenia somatycznego, psychiatrycznego, 
psychoterapii długoterminowej - indywidualnej i grupowej. Program skierowany był do młodych mężczyzn 
w wieku od 17 do 22 roku życia. 
8.3. SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień udzieliło pomocy terapeutycznej 2 osobom uzależnionym od 
narkotyków. 
 

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań z zakresu zwiększania 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie 
i uzależnionych od narkotyków: 42 505,00 zł. 
 

9. Programy ukierunkowane na zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających 
narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych wspierane finansowo  w 2014 r. przez Gminę 
Miasto Rzeszów. 

 

9.1. Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2014 r.  

Rodzaj działań Liczba placówek/ 

szkoleń 
Liczba odbiorców 

a)Udzielanie świadczeń pomocy społecznej 
1 9 

b)Wspieranie hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla 

osób używających szkodliwie narkotyków oraz osób 

uzależnionych  

1 11 

 



9.2. Ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, w postaci zasiłków okresowych, 
celowych i zasiłku stałego, skorzystało 9 osób z problemem uzależnienia od narkotyków.  
9.3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie  dofinansował funkcjonowanie Hostelu 
prowadzonego przez Stowarzyszenie „KARAN” w Rzeszowie. W hostelu realizowany jest program 
postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków pn.:”I co dalej ?”. Program ten zapewnia pomoc 
socjalną, prawną i terapeutyczną młodzieży, która zakończyła w sposób pozytywny podstawowy proces 
terapii  w ośrodku stacjonarnym. Udział w tym programie stanowi etap przejściowy, pomagając osobie  
w podjęciu samodzielnego życia w sposób dojrzały, odpowiedzialny a przede wszystkim trzeźwy.  
W programie mogą wziąć udział tylko te osoby, które ze względu na bardzo trudną sytuację materialną 
lub emocjonalną rodziny wymagają szczególnego wsparcia. 
 

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań z zakresu zmniejszania 
marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób 
uzależnionych: 45 015,00 zł.  
 

BADANIA I MONITORING 

10. Działania mające na celu monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków                                 
i narkomanii realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2014 r. 

 

10.1. Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2014 r.  

Lp. 
Rodzaj działań Liczba osób/notowań 

1)  Zbieranie i analiza danych statystycznych 
dotyczących problemów narkotyków                           
i narkomanii, w tym: 

 

a) 

zgłaszalność do leczenia oraz korzystania                 

z innych rodzajów pomocy i wsparcia 

186 – mieszkańców Rzeszowa leczących się 

z powodu uzależnienia od środków 

psychoaktywnych - pow.18 roku życia i 28 -  do 

18 roku życia   

b) zakażenia HIV, HBV, HCV wśród osób 

używających narkotyków w iniekcji 

HIV – nie stwierdzono, HBV – 2 osoby,             

HCV – 1 osoba 

c) notowania przez Policję w związku                             

z używaniem narkotyków 

Przestępstwa narkotykowe popełnione na terenie 

Rzeszowa - 99 
 

10.2. Liczba mieszkańców Rzeszowa leczących się z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych 
na terenie województwa Podkarpackiego w latach 2011 – 2014, z uwzględnieniem grup wiekowych. 
 

 

 

Przedział czasowy 

          2011                          2012                                 2013                                      2014 

Grupa 

wiekowa 

 

Do 18 

roku 

życia 

Powyżej 

18 roku 

życia 

Do  18 

roku 

życia 

Powyżej 

18 roku 

życia 

Do 18 

roku 

życia 

Powyżej 18 

roku życia 

Do 18 roku 

życia 

Powyżej 18 

roku życia 

 

Liczba 

pacjentów 

16 150 17 168 20 161 29 215 

 

Razem 

 

                     

           165 

 

              185 

 

               181 

 

244 



Ww. dane uzyskano z Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie (do analizy 
zostały uwzględnione wyłącznie świadczenia udzielone pacjentom w ramach świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień z rozpoznaniem głównym wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD – 10 mieszczącym się w przedziale od 
F11 do F19). 

 
Można stwierdzić, iż na  przestrzeni lat 2011 – 2014  najwięcej pacjentów uzależnionych od środków 
psychoaktywnych, leczonych jest w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, mieszczą się oni w grupie 
wiekowej powyżej 18 roku życia. Odnosząc się do danych z lat wcześniejszych, obserwuje się wzrost 
zarówno w ogólnej liczbie pacjentów uzależnionych, jak i pierwszorazowych.   
(Dane Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie).  
 
10.3. W grupie uzależnionych od narkotyków mieszkańców Rzeszowa zakażonych wirusem HBV                              
w 2014 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  odnotowała 2 przypadki, w roku 2013  nie 
stwierdzono tego typu zakażenia. 
 
10.4. Liczba zakażonych wirusem HCV, uzależnionych od narkotyków mieszkańców Rzeszowa                    
w 2014 r.  odnotowano 1 zakażenie, w 2013 r. stwierdzono 4 zakażenia. 
 
10.5. Zaznacza się spadek przestępstw popełnianych na terenie  miasta Rzeszowa w związku z  Ustawą 
o przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.  
W 2014 r. popełniono 99 przestępstw (w 2013 r. stwierdzono 103 przestępstwa, a w 2012 r. odnotowano 
280 przestępstw).  
 
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA W SPRAWIE 
OGRANICZENIA HANDLU SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI, TZW. ”DOPALACZAMI” 
 
11. Prezydent Miasta Rzeszowa podjął inicjatywę interwencji kierowanych do Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Zdrowia, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, posłów RP, w sprawie zmian niektórych 
regulacji prawnych, w celu skuteczniejszego zabezpieczenia obywateli przed niebezpiecznymi dla nich 
substancjami zwanymi powszechnie „dopalaczami”. 
Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
niektórych innych ustaw, którego zasadniczym celem jest ułatwienie procedur związanych z możliwością 
kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną przedsiębiorców wprowadzających do obrotu nowe 
substancje psychoaktywne oraz dostosowanie do procedur obowiązujących i praktykowanych 
w większości państw Unii Europejskiej. Projekt ten został opracowany w ścisłej współpracy z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym. 
 


