
 

 

RAPORT Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA  ROK 2015, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowano: 
Urząd Miasta Rzeszowa 

Wydział Zdrowia 



2 
 

1. Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii lub wspólnego gminnego 
  programu przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

  Opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom, który został przyjęty Uchwałą 

  Nr II/35/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

 

2. Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację działań w ramach programu, w części 
dotyczącej przeciwdziałania narkomanii  w 2015 r.: 

 

      1 498 459,07 zł,  z wpływów z tzw. korkowego1, co stanowi  31,53 % wydatków na program 

 

3. Całkowita wysokość wpływów z tzw. korkowego w  gminie  Rzeszów w 2015 r.: 
 

    4 228 589,53 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  

5.1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, dane liczbowe: 

                                            
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
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1) Liczba szkół, w których realizowane były w 2015 r. programy profilaktyki uniwersalnej finansowane 

przez samorząd gminy: 61 

2) Liczba placówek systemu oświaty innych niż szkoły, w których realizowane były w 2015 r. programy 

profilaktyki uniwersalnej finansowane przez samorząd gminy: 5 

3) Liczba osób objętych programami profilaktyki uniwersalnej w systemie oświaty w 2015 r.: 23 266 

4) Liczba wspieranych programów: 165 

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

pozaszkolnymi dla dzieci i młodzieży): 30 829 

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 profilaktycznej 

„Ogólnopolski Głos Profilaktyki”. 

5.2. Działania podejmowane w ramach profilaktyki uniwersalnej: 

1) Program psychoeduakcyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii adresowany do dzieci                           

i młodzieży „Nasze granice i możliwości – edycja 2015” zrealizowało Stowarzyszenie „POMOC”. 

Programem objęto ok. 1 600 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 internatu. 

2) Program edukacyjny „Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień” przeprowadziło Stowarzyszenie 

„POMOC”. Odbiorcami programu było 58 nauczycieli, pedagogów z 2 rzeszowskich szkół 

ponadgimnazjalnych.  

3) Programy psychoedukacjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii adresowane do dzieci                     

i młodzieży oraz rodziców zrealizował SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień. 

Przeprowadzono 11 programów w 37 szkołach, w odniesieniu do 7 592 osób - uczniów oraz rodziców.  

4) Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Wspierasz mnie – bezpiecznie 

wzrastam” adresowany do dzieci i młodzieży zrealizowała Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana 

Pawła II „Wzrastanie”. W zajęciach psychoedukacyjnych i warsztatach wzięło udział  

43 osoby. 

5) Szkolne programy profilaktyczne uwzględniające organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych 

realizowane były w 52 rzeszowskich szkołach (wszystkich szczebli), uczestniczyło w nich 9 700 

uczniów.   

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

udzielone 68 podmiotom, w ramach 92 programów. Programy ukierunkowane były na organizację 

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

7 563 dzieci. 
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7) Program „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:           
958 354,28 zł. 
 

6. Programy profilaktyki selektywnej i wskazującej3 

6.1. Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej. 

liczba wspieranych programów 16 

liczba osób objętych działaniami 942 

 

6.2.Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
      realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 r. 
 
 

Rodzaj działań 
Liczba 

programów/ 

inicjatyw 

Liczba 

placówek 

Liczba 

odbiorców 

1) Wspieranie działalności profilaktyczno  

– wychowawczej świetlic 

socjoterapeutycznych i ognisk 

wychowawczych 

15 15 572 

2) Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy 

psychologicznej i prawnej rodzinom, w 

których występuje problem narkomanii 

oraz problem przemocy 

1 1 370 

 

Wysokość wydatków poniesionych w związku z realizacją działań profilaktyki wskazującej 
i selektywnej: 242 366,67 zł.  

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

 

7.1. Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
       realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 r.  
 

 

Lp. 

 

Rodzaj działań 

1) Opracowanie i 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 2015 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) 1 czerwca 2015 roku Miasto kolejny raz uczestniczyło w akcji w zakresie profilaktyki uzależnień 

„Ogólnopolski Głos Profilaktyki”. Edukacyjną kampanię społeczną organizował Urząd Miasta Rzeszowa, 

Komenda Miejska Policji i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na Rzeszowskim 

Rynku zorganizowano happening, wcześniej korowód młodzieży przeszedł ulicą 3 – go Maja do Rynku. 

Celem akcji było promowanie mody na życie bez uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego 

człowieka. Finał Rzeszowskiego Głosu Profilaktyki uświetnił występ młodych artystów z Centrum Sztuki 

Wokalnej. W przedsięwzięciu ukierunkowanym na ograniczenie zjawiska alkoholizmu, narkomanii  

i przemocy wśród dzieci i młodzieży uczestniczyło ponad 200 osób.  

2) SP ZOZ NR 1 w Rzeszowie zrealizował program „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 ulotki 

„Narkotyki” w ilości 5 600 sztuk, opaski samozaciskowe odblaskowe „Żyję zdrowo bez używek” (1 200 

sztuk). Uczniowie w trakcie prowadzonych zajęć otrzymywali także zeszyty z tematyczną okładką „Sport 

odrzuca nałóg” (1 750 sztuk).  

3) Miasto włączyło się do prowadzonej przez Generalny Inspektorat Sanitarny kampanii informacyjnej 

„Dopalacze to Śmierć – Stop Dopalaczom” skierowanej przede wszystkim do młodzieży  

i dorosłych  sięgających po narkotyki i dopalacze. Wspólnie z Wojewódzką i Powiatowa Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną wydrukowano 10 000 sztuk ulotek oraz 100 sztuk plakatów, które zostały przekazane 
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do szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów i ich rodziców. Jednocześnie na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i na telebimach w autobusach komunikacji miejskiej pojawił się spot profilaktyczny. 

4) W marcu 2015 r. w trakcie emisji w Polskim Radio Rzeszów audycji „Miedzy nami” terapeuci  

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień poruszali tematykę dot. eksperymentowania ze środkami 

psychoaktywnymi przez młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości i faktycznych zagrożeń 

dla życia i zdrowia, jakie mogą powodować tzw. „dopalacze”. 

 

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 2015 r. przez Gminę 
Miasto Rzeszów. 
 

8.1. Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 r.  
 

 

Rodzaj działań Liczba 

placówek 
Liczba odbiorców 

Finansowanie (zakup usług, wspieranie, 

powierzenie) programów pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej w placówkach leczenia uzależnień 

2 60 

 

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 59 osób, 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 1 osobie uzależnionej 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: 46 485,00 zł. 
 

9. Programy ukierunkowane na zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających 
narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych wspierane finansowo w 2015 r. przez Gminę 
Miasto Rzeszów. 
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9.1. Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 r.  
 

Rodzaj działań Liczba placówek/ 

szkoleń 
Liczba odbiorców 

a) Udzielanie świadczeń pomocy społecznej 
1 10 

b) Wspieranie hosteli i mieszkań readaptacyjnych 

dla osób używających szkodliwie narkotyków oraz 

osób uzależnionych  

1 8 

 

9.2. Z wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, w postaci zasiłków okresowych, 
celowych i zasiłku stałego, skorzystało 10 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 mieszkają osoby objęte 
programem terapeutycznym. Celem programu postrehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od 
narkotyków jest pomoc socjalna, prawna i terapeutyczna osobom, które w sposób pozytywny ukończyły 
podstawowy proces terapii  w ośrodku stacjonarnym. Udział w 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: 86 500,00 zł.  
 

BADANIA I MONITORING 

10. Działania mające na celu monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków                                 
i narkomanii realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 r. 

 

10.1. Działania przewidziane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, 
realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów w 2015 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 

210 – mieszkańców Rzeszowa leczących się 

z powodu uzależnienia od środków 

psychoaktywnych - pow.18 roku życia i 24 -  do 

18 roku życia   

b) zakażenia HIV, HBV, HCV wśród osób 

używających narkotyków w iniekcji 

HIV – 2 osoby, HBV – nie stwierdzono,             

HCV – 2 osoby 

c) notowania przez Policję w związku                             

z używaniem narkotyków 

Przestępstwa narkotykowe popełnione na terenie 

Rzeszowa - 151 
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10.2. Liczba mieszkańców Rzeszowa leczących się z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych 
na terenie województwa Podkarpackiego w latach 2012 – 2015, z uwzględnieniem grup wiekowych. 
 

 

 

Przedział czasowy 

2012 2013 2014 2015 

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 

 

 
19 

 
174 

 
24 

 
159 

 
28 

 
201 

 
24 

 
210 

 
Razem 

 

                     
           193 

 
              183 

 
               229 

 
234 

 

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 i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 
mieszczącym się w przedziale od F11 do F19). 
 

Na podstawie danych otrzymanych z Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie 
największa grupa pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych leczona jest w ramach 
lecznictwa ambulatoryjnego i mieści się ona w grupie wiekowej powyżej 18 roku życia. Porównując 
informacje z poprzednich lat obserwuje się wzrost ogólnej liczby pacjentów uzależnionych. 
 

10.3. W roku 2015 zarejestrowano wśród mieszkańców Rzeszowa używających narkotyków 2 zakażenia 
HIV, w roku 2014 nie stwierdzono tego typu zakażenia. 
 

10.4. W grupie uzależnionych od narkotyków mieszkańców Rzeszowa zakażonych wirusem HBV                              
w 2015 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna nie stwierdziła tego typu zakażenia, w roku 
2014 odnotowała 2 przypadki. 
 

10.5. W minionym roku stwierdzono również 2 zakażenia wirusem HCV - uzależnionych od narkotyków 
mieszkańców Rzeszowa, w 2014 r. stwierdzono 1 zakażenie. 
 

10.6. W roku 2015 popełniono na terenie miasta Rzeszowa 151 przestępstw narkotykowych. 
 

INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
 

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Rzeszowa i Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w Auli II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie odbyła się w dniu  
8 października 2015 r. konferencja pt.: „Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy  
w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych”. Jej celem była prezentacja 
wyników badań ankietowych „Narkotyki, alkohol, przemoc wśród rzeszowskiej młodzieży”, wymiana 
doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, sposobów 
zapobiegania im i kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży. Wyniki badań ankietowych 
zostały przekazane do wszystkich placówek oświatowych, placówki lecznictwa odwykowego na terenie 
miasta, jak również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem wykorzystania ich do pracy  
z młodzieżą i rodzicami. 

W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miasta Rzeszowa, członkowie Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy szkolni oraz 

nauczyciele wychowania fizycznego.   
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Dokumenty z Konferencji zawierające wyniki badań ankietowych, wykłady i prezentacje dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa 

 http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/mlodziez-miasta-rzeszowa-wobec-

problematyki-przemocy-w-szkole-uzywania-srodkow-psychoaktywnych-i-uzaleznien-behawioralnych 

 

W dniu 29 października 2015 roku w Zespole Szkół Nr 7 odbyły się certyfikowane warsztaty 

metodyczne „Nowe narkotyki i dopalacze” – Rozpoznawanie zachowań, podstawy pomocy przedmedycznej 

– wskazówki metodyczne dla profilaktyki. Zostały one przeprowadzone przez Dyrektora Centrum Profilaktyki 

Społecznej w Milanówku na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. W warsztatach wzięło udział 135 osób z 45 rzeszowskich szkół. 

 

http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/mlodziez-miasta-rzeszowa-wobec-problematyki-przemocy-w-szkole-uzywania-srodkow-psychoaktywnych-i-uzaleznien-behawioralnych
http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/mlodziez-miasta-rzeszowa-wobec-problematyki-przemocy-w-szkole-uzywania-srodkow-psychoaktywnych-i-uzaleznien-behawioralnych

