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Wstęp

Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej ma w założeniach pełnić rolę schematu integrującego działania poszczególnych uczestników życia społecznego w gminie. Podstawową funkcją strategii powinno być, z jednej strony dostarczanie podmiotom polityki społecznej oraz mieszkańcom, informacji o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju infrastruktury społecznej, z drugiej strony – deklaracją i zobowiązaniem władz gminy do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań. W tym kontekście strategia powinna wskazywać cele, ich hierarchię, możliwości realizacji tych celów, jak też narzędzia i instrumenty stosowane w procesie wdrażania kolejnych działań. Jest także programem rozwoju, który formułuje cele długofalowe i sposoby ich realizacji, ustala hierarchię, podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym. Strategia ma charakter partnerski – społeczny. Określa kierunki i granice działań władz  oraz udział innych partnerów. Jest stale aktualizowana i korygowana.
Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej została opracowana 
w oparciu o:
	Strategię Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 roku, 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nyskim w latach 2002 - 2006
-    Wojewódzką Strategię Integracji i Polityki Społecznej 2004 - 2006

	Do prac nad strategią integracji polityki społecznej zaproszono osoby związane z działalnością polityki społecznej w gminie w osobach:

	Bień Agata – Kierownik Stacji Opieki “Caritas”

mgr Janiak Małgorzata – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	mgr Kruczkiewicz Andrzej – nauczyciel Zespołu Szkół w Przechodzie, radny

mgr Malitowska Halina – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach
mgr Misztal Gabriela – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
Rosiński Szczepan – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie
	mgr Sternik Elżbieta – pedagog szkolny
mgr Wojewódka Halina – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Korfantowie



	W wyniku prac dokonano:

	charakterystyki uwzględniającej problemy społeczne gminy,

przedstawienia infrastruktury społecznej gminy,   
	wyłonienia priorytetów polityki społecznej w gminie,
ustalenia potrzeb i preferencji polityki społecznej.

Opracowana strategia umożliwi wyłonienie głównych celów i kierunków polityki społecznej, podporządkuje działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, a kompensowanie słabych stron i zagrożeń.
Pozwoli na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętowych, obiektów, instytucji, środków finansowych oraz wiedzy.
Zwiększy szanse na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki społecznej.































CHARAKTERYSTYKA GMINY KORFANTÓW
UWZGLĘDNIAJĄCA PROBLEMY SPOŁECZNE



Bezrobocie


Rosnące bezrobocie stało się niemal najistotniejszym problemem społecznym gminy. Jest także czynnikiem sprawczym szybkiej degradacji ekonomicznej jednostki, jak i rodziny, wpływając na rozrost biedy.
Problem bezrobocia, związany nierozerwalnie z brakiem stałych dochodów, dotyka najbardziej gospodarstwa domowe rodzin wielodzietnych i niepełnych, rodziny żyjące z osobą niepełnosprawną bądź długotrwale chorą.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie na dzień 31.12.2003 roku liczba bezrobotnych w Gminie Korfantów przedstawia się następująco:


Gmina Korfantów
Liczba bezrobotnych
w tym


kobiety
bezrobotni z prawem do zasiłku
bezrobotni absolwenci
Miasto
247
124
40
16
Wieś
971
472
198
37
Razem
1218
596
238
53

	Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie wynika, że wśród osób korzystających z pomocy społecznej w OPS jest 396 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie. 
Poniższe tabele ukazują osoby bezrobotne korzystające z pomocy OPS z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, wieku, płci i wyksztalcenia.

Bezrobotni do 30 roku życia
 z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i wykształcenia

Gmina Korfantów
Liczba bezrobotnych ogółem
Liczba bezrobotnych mężczyzn
Liczba
bezrobotnych kobiet
Miasto
13
5
8
Wieś
85
43
42
Razem
98
48
50
Analizując dane Ośrodka Pomocy Społecznej należy stwierdzić, że z podanej liczby bezrobotnych kobiet 15 legitymuje się wykształceniem podstawowym, 26 zawodowym i 9  średnim.
Natomiast w analogicznej grupie mężczyzn z wykształceniem podstawowym jest 18 osób, z zawodowym 28 i średnim 2 osoby.


Bezrobotni od 30 do 50 roku życia
 z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i wykształcenia


Gmina Korfantów
Liczba bezrobotnych ogółem
Liczba bezrobotnych mężczyzn
Liczba bezrobotnych kobiet
Miasto
41
25
16
Wieś
184
89
95
Razem
225
114
111

Wśród analizowanej grupy bezrobotnych kobiet 68 posiada wykształcenie podstawowe, 36 zawodowe i 7 kobiet średnie.
Natomiast mężczyzn z wykształceniem podstawowym jest 50, z zawodowym 63 i średnim 1 osoba.

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i wykształcenia

Gmina
Korfantów
Liczba bezrobotnych ogółem

Liczba bezrobotnych mężczyzn
Liczba bezrobotnych kobiet
Miasto
16
8
8
Wieś
57
37
20
Razem
73
45
28


W powyższej grupie bezrobotnych kobiet 24 posiada wykształcenie podstawowe, 2 zawodowe i 2 średnie.
Natomiast 33 mężczyzn posiada wykształcenie podstawowe, 11 zawodowe i 1 średnie.

Najbardziej istotne cechy bezrobocia w Gminie Korfantów to:
	utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia,

znaczny poziom bezrobocia wśród kobiet,
zwiększający się udział wśród bezrobotnych ludzi młodych,
	niski poziom kwalifikacji osób bezrobotnych,
	zwiększająca się grupa osób długotrwale bezrobotnych.

Ważnym zjawiskiem dotyczącym bezrobocia na terenie naszej Gminy jest migracja osób młodych do państw zachodnich w poszukiwaniu zatrudnienia. 
Są wsie, z których bardzo wiele osób jest zatrudnionych poza granicami kraju. Nie jest to zjawisko korzystne, zwłaszcza ze względu na relacje emocjonalne w rodzinach.


Patologie

przemoc w rodzinie

Przemoc fizyczna i psychiczna nie jest zjawiskiem zauważanym drastycznie na terenie naszej gminy.
	Z danych Posterunku Policji w Korfantowie wynika, że w 2003 roku na 212 przeprowadzonych interwencji,  76 to interwencje domowe. W porównaniu z rokiem 2002 było ich o 61 mniej. 17 rodzin objęto dozorem w postaci “Niebieskiej Karty”. W 2001 roku objętych “Niebieską Kartą” było tylko 7 rodzin. 4 sprawy skierowano do Sądu Rejonowego w Nysie, które zakończyły się aktem oskarżenia o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną.
Ofiarami przemocy są zazwyczaj kobiety i dzieci.
	Problem przemocy w rodzinie jest nieoderwalnie związany ze zjawiskiem nadużywania alkoholu. 47 interwencji wszczętych przez policję w 2003 roku miało miejsce w lokalach. 36 osób zatrzymanych i będących pod wpływem alkoholu doprowadzono do pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Nysie celem wytrzeźwienia.
Ponadto z informacji OPS w Korfantowie wynika, że na 359 rodzin otrzymujących pomoc socjalną, 87 - to rodziny z problemem alkoholowym.
	Przedstawione powyżej dane nie obrazują faktycznej skali zjawiska, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinach. Niejednokrotnie sprawy zostają ujawniane w momencie badań lekarskich lub zmian zauważanych na ciele dzieci przez nauczycieli. Wówczas dopiero osoby krzywdzone są nakłaniane do poinformowania Policji, Ośrodka  Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zaistniałych sytuacjach.
Problem każdej z rodzin wymaga indywidualnego rozważenia i podjęcia określonych środków zaradczych. Szczególnej pomocy wymagają dzieci wychowujące się w tych rodzinach, co wymaga powiększania się kręgu osób troszczących się o ich dobro.



osoby  opuszczające zakłady karne

W celu przeciwdziałania pogłębianiu się zjawiska izolacji osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz koordynacji działań instytucji i organów udzielających pomocy społecznej oraz postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom konieczne jest współdziałanie wielu instytucji.
Na terenie naszej gminy rocznie opuszcza zakłady karne ok. 6 osób. Wszystkie z nich wracają do rodzin, bądź do swoich domów. Tylko w przypadku jednej osoby pojawił się problem braku mieszkania, który dzięki współpracy różnych organów sprawnie rozwiązano.
Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z administracją zakładów karnych podejmuje wspólne działania mające na celu przygotowanie osób opuszczających zakłady karne do społecznej readaptacji
Osadzony może wystąpić do OPS o objecie stosowną pomocą swojej rodziny oraz sporządzenie i przesłanie do dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa, informacji o sytuacji materialnej rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, na wniosek osoby zwalnianej z zakładu karnego, zapewnia jej pomoc w zakresie określonym przepisami ustawy o pomocy społecznej.

	narkomania

Od 5 lat systematycznie w szkołach naszej gminy prowadzone są programy profilaktyczne. Początkowo obejmowały swym zasięgiem uczniów starszych 13-15 latków. Obecnie zajęcia prowadzone są już w młodszych klasach szkół podstawowych. Programy te, oprócz dostarczenia niezbędnych informacji na temat szkodliwości substancji uzależniających wyposażają dzieci i młodzież w podstawowe umiejętności psychologiczne np.  rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania się z innymi, dokonywania właściwych wyborów, w tym mówienia NIE. 

Szczególnie wyraźnie eksponowane są zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków w młodym wieku. Zażywanie narkotyków przez dzieci i młodzież na terenie gminy nie jest problemem szczególnie nabrzmiałym, ale istnieje i trudno go pominąć, bo wzrost innych negatywnych zjawisk społecznych prawdopodobnie zwiększy zagrożenia. Obecnie, jak informują szkoły i Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin zdarzają się sporadyczne przypadki sięgania po narkotyki.
	Problem ten przed laty był rejestrowany znacznie częściej w  związku z łatwym dostępem do środków wziewnych oraz prób handlu narkotykami przez dealerów w jednym z lokali miejskich.
                   

	alkoholizm

Jednym z ważniejszych obowiązków samorządu lokalnego jest kształtowanie polityki alkoholowej. Corocznie realizowane są w szerokim zakresie działania wynikające z zadań ustawowych.

Dla potrzeb osób uzależnionych i ich rodzin funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. Dzięki działalności Gminnej Komisji RPA i punktu wiele osób decyduje się na podjęcie leczenia odwykowego. W ciągu każdego roku stacjonarne, specjalistyczne leczenie kończy kilkunastu pacjentów.
Komisja opracowując szczegółowo swoje zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i ich wdrażania współpracuje ściśle z wieloma instytucjami. Wspólnie z policją podejmowane są działania interwencyjne w rodzinach alkoholowych, zagrożonych przemocą, kontrolowane są punkty sprzedaży alkoholu. Z inicjatywy komisji, celem pomocy dzieciom alkoholików, powołano do funkcjonowania dwa oddziały świetlic socjoterapeutycznych.
W szkołach realizowane są programy profilaktyczne, a liczba nauczycieli – realizatorów stale wzrasta.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie swoich działań obejmują opieką kilkadziesiąt rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Powracającym z leczenia osobom pomagają w znalezieniu pracy. 
Urząd Miejski, propagując zdrowy styl życia, wspiera wiele inicjatyw związanych z organizacją imprez masowych prowadzonych pod hasłami profilaktyki.


bezdomność 

Bezdomność, z uwagi na skalę zjawiska, jego złożone przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki, jest kwestią społeczną o zasięgu i znaczeniu globalnym, mającą swoje specyficzne, regionalne i lokalne uwarunkowania.
Bezdomność warunkują jego liczne przyczyny, do których należy zaliczyć przede wszystkim:
	rozpad rodziny,

eksmisje,
	opuszczenie zakładu karnego, przy braku możliwości powrotu do mieszkania,

brak stałych dochodów,
	przemoc w rodzinie,

konflikty spowodowane brakiem tolerancji społecznej,
uzależnienia, głównie alkoholizm,
brak schronienia spowodowany np. likwidacją hoteli pracowniczych, opuszczeniem Domu Dziecka, szpitala psychiatrycznego.
         Udzielanie pomocy osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy.
Należy jednak podkreślić, że ogromne znaczenie dla przeciwdziałania i łagodzenia skutków tego zjawiska odgrywają organizacje pozarządowe, w przypadku naszego środowiska – Schronisko Św. Brata Alberta w Ścinawie Małej. Dysponują one bogatą infrastrukturą społeczną, stosują sprawdzone w różnych warunkach metody pracy socjalnej z bezdomnymi. Cechuje je duża mobilność, elastyczność i aktywność w realizacji usług socjalnych. Są otwarte na propozycje współpracy w sytuacjach szczególnie społecznie dotkliwych i nagłych, są ważnymi partnerami pomocy społecznej w realizacji ich zadań.
Na terenie naszej gminy jest 5 osób bezdomnych z czego dwie przebywają w Schronisku Św. Brata Alberta, jedna w noclegowni w Katowicach, natomiast dwie osoby wyjechały bez podania miejsca swojego pobytu.
W praktyce bardzo ważnym elementem jest wyodrębnienie osób zagrożonych bezdomnością, poprzez rozpoznanie źródeł ich krytycznych sytuacji życiowych, określenie stopnia zagrożenia bezdomnością i wyodrębnienie grup rokujących wyjście z tego problemu. Następnie należy stworzyć dla tych osób indywidualne programy działania koncentrujące się bezpośrednio na zapobieganiu bezdomności.
Taka profilaktyka bezdomności wymaga kompleksowego współdziałania samorządowych i pozarządowych podmiotów polityki społecznej
Działania o charakterze profilaktycznym w gminie należy kierować m.in. do następujących grup społecznych:
- wychowanków opuszczających Domy Dziecka,
- byłych więźniów i osób opuszczających zakłady karne,
- środowisk patologicznych,
- osób i rodzin zagrożonych eksmisją,
- innych zagrożonych bezdomnością.



	niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

W świetle istniejącej wiedzy pedagogicznej determinantami nieprzystosowania społecznego są nie tyle pojedyncze czynniki, co całe kompleksy niekorzystnych czynników rozwojowych. Innymi słowy, nieprzystosowanie społeczne jest wadliwym przystosowaniem jednostki do społeczeństwa i jego kultury.

Do najczęściej wymienianych zachowań będących wskaźnikami nieprzystosowania społecznego zalicza się:
- notoryczne kłamstwa,
- ucieczki  /z domu bądź szkoły/,
- alkoholizowanie,
- pasożytnictwo społeczne,
- nadużywanie środków odurzających,
- zachowania agresywne skierowane na otoczenie,
- zamachy samobójcze,
- zachowania przestępcze.
	 Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów nie mają miejsca zachowania uczniów świadczące o ich demoralizacji /tj. rażącym naruszaniu zasad współżycia społecznego, dokonywaniu czynów przestępczych, systematycznym uchylaniu się od spełniania obowiązku szkolnego czy włóczęgostwie/.
Przejawy takich zachowań mają miejsce w gimnazjach, choć nie są to sytuacje częste. Według pedagoga szkolnego 6 gimnazjalistów objętych jest nadzorem kuratora sądowego z powodu wejścia w kolizję z prawem, natomiast policja objęła dozorem 4 nieletnich na wskutek zagrożenia demoralizacją i patologią społeczną. W szkołach podstawowych i gimnazjach mają miejsce zachowania i sytuacje ryzykowne wśród uczniów, które stwarzają niebezpieczeństwo wzrostu patologii społecznej wśród młodzieży. Należą do nich: trudności w nauce, niepowodzenia szkolne, częste nieusprawiedliwione absencje w szkole, zaburzenia zachowania na tle emocjonalnym, zaburzone relacje z członkami społeczności szkolnej i rodziną, stosowanie przemocy, palenie papierosów i spożywanie alkoholu.
	Z danych przedstawionych przez wychowawców klas wynika, że około 220 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, co stanowi 16 % ogółu uczniów, ma trudności w nauce.. Wielu z nich ponosi większe lub mniejsze porażki szkolne.  Obecnie 16 gimnazjalistów, z uwagi na liczne niepowodzenia szkolne, realizuje obowiązek szkolny w Środowiskowym Hufcu Pracy w Nysie.
Około 24 uczniów przejawia skłonności do ucieczek z lekcji i wagarów.
W 75 % problem ten dotyczy gimnazjalistów.
50 uczniów ma problemy z wyrażaniem własnych emocji, 28 postrzeganych jest przez wychowawców jako agresywni, wchodzący w konflikty z najbliższym otoczeniem. Duży problem stanowi palenie papierosów przez uczniów, co zaczyna być zjawiskiem powszechnym.
42 uczniów nauczyciele postrzegają jako zagrożonych z różnych powodów, w tym także środowiskowych.
Z informacji uzyskanych od wychowawców i pedagoga szkolnego wynika, że 68 uczniów, co stanowi 5 % ogółu, wychowuje się w niekorzystnym środowisku rodzinnym z uwagi na patologię bądź niewydolność wychowawczą rodziców.
Dużą grupę ryzyka stanowią dzieci emocjonalnie zaniedbane, spragnione miłości, kontaktu i zainteresowania.
	Przedstawione dane wskazują na konieczność podejmowania systematycznych działań wychowawczych i profilaktycznych we współpracy przede wszystkim z rodzicami.
Należy także pamiętać, że zjawisko niedostosowania społecznego i demoralizacji jest ściśle związane z problematyką społeczną tzn. bezrobociem, ubożeniem rodzin, brakiem perspektyw na przyszłość, ograniczaniem środków na pomoc najuboższym. Są to okoliczności znacznie utrudniające, zwłaszcza w szkołach, działania wychowawcze.




Niepełnosprawność

Lata 90 przyniosły zdecydowany przełom w podejściu do osoby niepełnosprawnej. Podejście opiekuńcze zostało stopniowo wyparte przez gwarantowanie praw osób niepełnosprawnych. Wyraźna jest obecnie tendencja do włączania osób niepełnosprawnych w nurt polityki zatrudnienia i integracja ze środowiskiem, zwłaszcza lokalnym. Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest ściśle związana z tradycjami i kulturą. Ważną kwestią jest zdefiniowanie niepełnosprawności, stworzenie systemu orzecznictwa do konkretnych form rehabilitacji zawodowej oraz świadomość samorządów lokalnych i przedsiębiorców. 

Według szacunków statystycznych liczbę niepełnosprawnych w województwie opolskim określa się na 10,2 % ogółu mieszkańców regionu. Wartość ta, zdaniem demografów, będzie wskazywała stałą dynamikę wzrostową, jako wynik między innymi postępu cywilizacyjnego, zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym.
Na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie, wśród osób  korzystających z pomocy Ośrodka aż 86 osób to osoby niepełnosprawne w tym 14 dzieci, co stanowi 6,29 % ogółu osób korzystających z pomocy.
Liczba dzieci niepełnosprawnych  zaczęła narastać w ostatnich 8-10 latach, gdzie na 1320 uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy jest 22 dzieci niepełnosprawnych.
Dane dotyczące osób niepełnosprawnych są zebrane tylko wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast w celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej niepełnosprawności na terenie gminy należałoby przeprowadzić stosowne badania /np. ankieta/
Jak wynika z danych OPS z pomocy społecznej korzysta 16 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w tym 15 osób zamieszkuje na wsi , a tylko 1 w mieście.
Orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności ma 46 osób, z których 41 mieszka na wsi, a 5 w mieście. Natomiast orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności legitymuje się 10 osób z czego 8 mieszka na wsi, a 2 w mieście.
Z powyższych danych wynika, że duża przewaga osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkuje w naszej gminie wieś. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż osoby te mają gorszy dostęp do rehabilitacji, którą kompleksowo na naszym terenie prowadzi Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.


































INFRASTRUKTURA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W GMINIE KORFANTÓW



Ośrodek Pomocy Społecznej
49-317 Korfantów, ul. 3 Maja 4 tel/fax 077/4319050

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, jako zadania własne gminy, zadania zlecone i powierzone gminie na podstawie umów, a także przyjęte do realizacji na podstawie ustaw i porozumień. 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą  na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych jednostki i rodziny oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powinna w miarę możliwości doprowadzać do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Do zadań zleconych gminie należy: 
	przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, gwarantowanych okresowych, macierzyńskich okresowych, okresowych i specjalnych okresowych,

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób uprawnionych,
	przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Do zadań własnych gminy należy:
	udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
	sprawienie pogrzebu,

praca socjalna.


Dom Pomocy Społecznej
48-317 Korfantów, ul. 3 Maja 2 tel/fax 077/4319048 

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjno-budżetową prowadzoną i finansowaną przez samorząd powiatowy. Jest placówką stacjonarną pomocy społecznej przeznaczoną dla osób starych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. 
Placówka zapewnia mieszkańcom całododobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne. Umożliwia dostęp do usług medycznych. Stymuluje nawiązywanie kontaktów z rodziną i środowiskiem a także wspiera działania na rzecz środowiska lokalnego. 


Świetlica Socjoterapeutyczna
48-317 Korfantów ul. Rynek 10 ; 48-325 Ścinawa Mała ul. Nyska

Świetlica socjoterapeutyczna jest jednostką budżetową gminy powołaną w celu opieki nad dziećmi z rodzin zagrożonych alkoholizmem.
Istniejące w gminie świetlice socjoterapeutyczne mają na celu pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, zagrożonych uzależnieniem oraz niedostosowaniem społecznym.
Głównym zadaniem świetlicy jest łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania oraz tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce.



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     48-317 Korfantów, ul 3 Maja 4, tel. 077/4319757

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem administracji samorządu terytorialnego powołaną na mocy ustawy.
	Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu nowych problemów i zmniejszanie rozmiarów aktualnie występujących.
Zadania, które realizuje Gminna Komisja są ustalane w corocznym Programie PiRPA. Należą do nich głównie:
	zapewnienie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym

udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym
prowadzenie profilaktycznej działalności wśród dzieci i młodzieży. 







Szkoły:

Zespół Szkół w Korfantowie, 
     48-317 Korfantów ul. 3-go Maja 12, tel. 077/4319030
Zespół Szkół w Ścinawie Małej
48-325 Ścinawa Mała, ul. Klasztorna 4, tel. 077/4312815
Zespół Szkół w Przechodzie
                    48-324 Przechód, Przechód 239, tel. 077/4312601
Szkoła Podstawowa w Gryżowie
                    48-325 Ścinawa Mała, Gryżów 84, tel. 077/4376700
Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
                    48-324 Przechód, Rzymkowice 7, tel. 077/4312635
Szkoła Podstawowa we Włodarach
                   48-317 Korfantów, Włodary ul. Szkolna 1, tel. 077/4319607

Szkoły są jednostkami publicznymi, ich cele i zadania określone są w ustawie o systemie oświaty. Zapewniają możliwość bezpłatnej nauki wszystkim uczniom zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Organizują bezpłatne i odpłatne zajęcia pozalekcyjne. Sprawują opiekę nad uczniami oraz współdziałają z rodzicami. Realizują optymalne warunki rozwoju ucznia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.  Ponadto umożliwiają uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej. 



Przedszkola

Przedszkole w Korfantowie 
48-317 Korfantów, ul. Kilińskiego 1, tel. 077/4319024
Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
48-325 Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, ul. Nyska 59, tel. 077/4312933
Przedszkole w Węży
48-325 Ścinawa Mała, Węża 91, tel. 077/4313837
Przedszkole we Włodarach
48-317 Korfantów, Włodary ul. Nyska 3, tel. 077/4319579

Celem wychowania przedszkolnego jest kontynuacja wychowania domowego, wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do nauki w szkole. Podstawowym zadaniem przedszkola jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci z uwzględnieniem indywidualizacji. Swoje zadania realizuje we współdziałaniu z rodzicami wychowanków, ze szkołami, organizacjami działającymi w środowisku oraz samorządem lokalnym. Zapewnia wychowankom podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii i kultury. Zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym,  niewymagającym odrębnego trybu życia i specjalnej opieki.


 Stacja Opieki “Caritas”
48-317 Korfantów, u. 3 Maja 4 tel/fax 077/4319575

Stacja Opieki “Caritas” jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Terenem jej działania  jest gmina Korfantów. Działalność Stacji obejmuje wszystkie osoby wymagające opieki pielęgnacyjnej niezależnie od narodowości i wyznania.
    Celem Stacji jest medyczna i pielęgnacyjna opieka nad ludźmi chorymi i starszymi w kooperacji z lekarzem. Całościowa opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnym okresie choroby, opieka nad rodzinami zwłaszcza wielodzietnymi, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i w sprawach odżywiania. Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów medycznych, socjalnych z parafią, sąsiadami i urzędami. Pomoc duchowa oraz religijna osobom chorym, wypożyczanie sprzętu technicznego i środków medycznych dla celów opieki, leczenia i rehabilitacji.


Niepubliczne placówki służby zdrowia na terenie Gminy Korfantów:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KORF – MEDIA 
    48-317 Korfantów, ul. 3 Maja     tel. 077/ 4318056
	Praktyka Lekarska -  lek. Med. Zbigniew Brzozowski

    48-324 Przechód  tel. 077/4312629
	Prywatna Praktyka Lekarska – lek. med. Jan Kałuża

    48-325 Ścinawa Mała ul. Piastowska    tel. 077/4312816
	NZOZ EL-MED  we Włodarach

         48-385 Otmuchów Filia we Włodarach ul. Lipowa  tel. 077/4319578


Schronisko Św. Brata Alberta
48-325 Ścinawa Mała ul. Klasztorna 17 tel. 077/4312914

	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim. 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
	zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów, kuchni i łaźni oraz innych placówek pomocy bezdomnym i ubogim

działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, szkoli pracowników i wolontariuszy, współdziała z administracją rządową i samorządową.



Towarzystwo Regionalne Ziemi Korfantowskiej
48-317 Korfantów ul. Rynek

Towarzystwo Regionalne Ziemi Korfantowskiej  jest stowarzyszeniem działającym na terenie gminy.
Celem Towarzystwa jest rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej, popieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury narodowej oraz przyczynianie się do rozwoju myśli postępowej, postaw solidaryzmu społecznego, więzi międzyludzkich, poczucia wspólnoty, tolerancji, szacunku dla pracy i dorobku minionych pokoleń wśród społeczeństwa Ziemi Korfantowskiej, a w szczególności:
	popularyzacja wiedzy o przeszłości i dorobku Ziemi Korfantowskiej, integrowanie środowiska lokalnego,

pomnażanie potencjału ekonomicznego, kulturowego i oświatowego Ziemi Korfantowskiej oraz budowanie więzi z innymi regionami,
pielęgnowanie tradycji Ziemi Korfantowskiej, stałe podnoszenie estetyki gminy oraz kultury życia codziennego jej mieszkańców,
rozwijanie działalności popularnonaukowej, kulturalno-oświatowej i społecznej mieszkańców gminy,
popieranie i upowszechnianie kultury regionalnej i twórczości ludowej,
wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie stosowania nowych form pracy kulturalno-oświatowej.



 Klub Anonimowych Alkoholików
Korfantów

	Głównym celem wspólnoty AA jest pomaganie alkoholikom w trwaniu w trzeźwości. Wspólnota nie jest organizacją, ruchem, czy stowarzyszeniem, nie korzysta z pomocy finansowej żadnej instytucji.
Zadania, które realizuje to:
	pomoc sobie przez pomaganie innym

organizowanie mityngów dla uczestników AA
	inne, ustalone wewnętrznie przez wspólnotę 




 Gminne Centrum Informacji
48-317 Korfantów ul. Rynek 4 tel/fax 077/4319068

Gminne Centrum Informacji jest instytucją działającą w strukturze Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
Zadaniem GCI jest zapewnienie dostępu do najnowszej techniki i wyrobienie odpowiednich umiejętności u ludzi, którzy odczuwają brak takich możliwości, poprzez przybliżenie społeczności lokalnej szerokiego wachlarza usług teleinformatycznych oraz praktycznego ich wykorzystywania w życiu codziennym.


 Stowarzyszenie “Nadzieja”
48-325 Ścinawa Mała, Węża

	Opolskie Centrum Pomocy i Readaptacji Społecznej dla Bezdomnych Matek z Dziećmi “Nadzieja” z siedzibą w Opolu , a z Domem w Węży jest stowarzyszeniem mogącym prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju.
Podstawową działalnością stowarzyszenia jest działalność charytatywna skierowana do osób najbardziej potrzebujących.
Celem jest także przeciwdziałanie większemu zubożeniu społeczeństwa, patologiom społecznym oraz organizacja czasowego schronienia połączona z terapią zajęciową, uzależnień, motywacyjną prowadzoną przez psychologów i terapeutów.












PRIORYTETY POLITYKI SPOŁECZNEJ
W GMINIE KORFANTÓW


Priorytety pomocy społecznej

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych jednostek i rodzin
	zapewnienie potrzeb związanych z realizacją pracy socjalnej, prowadzące do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin
przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji coraz liczniejszych grup społecznych
poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
rozwój, kształcenie i doskonalenie warsztatu pracy pracowników pomocy społecznej

Priorytety polityki prorodzinnej

uruchomienie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla dorosłych na terenie gminy
rozszerzenie zasięgu funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych
zapewnienie dzieciom z rodzin najuboższych jednego gorącego posiłku  dziennie
zorganizowanie wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń
pomoc mieszkaniowa dla osób najuboższych

Priorytety ochrony zdrowia

realizacja programów profilaktycznych dotyczących zdrowia
propagowanie programów dot. zdrowego stylu życia


Priorytety programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym
	pomoc w lepszym diagnozowaniu i interwencji wobec osób uzależnionych w placówkach NZOZ, policji, OPS
pomoc terapeutyczna /indywidualna i grupowa/ dla wychowanków świetlicy
	edukacja nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemu rodziny alkoholowej i możliwości wczesnej pomocy



Priorytety narkomanii

	realizowanie interwencyjnych i długofalowych strategii zaradczych
realizacje happeningów profilaktycznych z wykorzystaniem zaangażowania i pomysłów młodzieży

Priorytety budownictwa socjalnego

opracowanie działań interwencyjnych w przypadkach losowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
opracowanie i wdrożenie programu zamiany mieszkań


Priorytety edukacji publicznej

-	zapewnienie możliwości bezpłatnej nauki wszystkim uczniom zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
-	umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum,
-	umożliwienie absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
-	sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
-	zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
-	zapewnienie warunków do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dz. 6-letnie),
-	objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat,
-	zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli,
-	stworzenie warunków do podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej,
-	przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.






POTRZEBY ORAZ PREFERENCJE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W GMINIE KORFANTÓW



Potrzeby oraz preferencje pomocy społecznej

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin w powiązaniu z rozwinięciem pracy socjalnej w celu realizacji ustawowej misji pomocy społecznej, którą jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się  /realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej/
zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym - /gmina, OPS, Caritas, PKPS, organizacje pozarządowe/
	organizowanie wolontariatu /OPS, Caritas, organizacje pozarządowe/

tworzenie grup wsparcia w celu integracji osób starszych, niepełnosprawnych – Dom Dziennego Pobytu /OPS, DPS, wolontariusze, organizacje pozarządowe/
permanentne dokształcanie kadry Ośrodka
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
	utworzenie CIS lub KIS /organizacje pożytku publicznego, gmina, OPS/ oraz realizacja zatrudnienia socjalnego

zapewnienie lokali socjalnych lub miejsc noclegowych dla osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne / gmina, OPS, ZGKiM, organizacje pożytku publicznego /
	stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
realizacja rządowych programów przeciwdziałania bezrobociu, szkolenia, kursy
-   posiłki dla osób potrzebujących /gmina, organizacje pożytku publicznego/
- rozszerzenie współpracy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży /gmina, OPS, organizacje pozarządowe, szkoły, sołectwa, Kuratorium Oświaty/


Potrzeby oraz preferencje profilaktyki prorodzinnej

rozszerzenia dożywiania dzieci z rodzin najuboższych na wszystkie szkoły w gminie /gmina, OPS, SO Caritas/
	uruchomienie informacji dla mieszkańców dotyczącej świadczeń rodzinnych /gmina, OPS, rady sołeckie, radni/
wypłata pomocy mieszkaniowej najbardziej potrzebującym /gmina/



 
Potrzeby i preferencje ochrony zdrowia

zapewnienie całościowej opieki medycznej i pielęgnacyjnej mieszkańcom gminy /NZOZ wraz z lekarzami rodzinnymi, SO Caritas/
	łatwy dostęp do badań profilaktycznych /SO Caritas/
	szerzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie pogadanek w sprawach medycznych, higienicznych, zdrowego odżywiania /SO Caritas/
	opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnym okresie choroby /NZOZ, SO Caritas, hospicjum/
	współpraca z OPS w sprawie rozwiązywania problemów socjalno – bytowych chorych i ich rodzin
udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego

Potrzeby i preferencje programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

realizacja działań ograniczających  szkody poprzez zmniejszanie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży
edukacja sprzedawców w zakresie współodpowiedzialności prawnej i społecznej
	rozszerzanie pomocy dla osób uzależnionych poprzez tworzenie grup samopomocowych i wsparcia
tworzenie lokalnych /wiejskich/ pododdziałów świetlicy tak zwanych ognisk wiejskich
angażowanie do pracy z dziećmi młodych wolontariuszy /uczniów szkół średnich oraz studentów/
	zatrudnienie bezrobotnych absolwentów do pracy w świetlicach
rozszerzanie współpracy z rodzicami w zakresie edukacji i pomocy terapeutycznej
organizowanie specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci zagrożonych problemami alkoholizmu i narkomanii

Potrzeby i preferencje narkomanii

prowadzenie profilaktyki I stopnia wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców
szkolenia z zakresu interwencji, diagnozy, pomocy pracowników służb społecznych /pracowników policji, służby zdrowia, pomocy społecznej/
współpraca z krajowymi ośrodkami leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży dotkniętych problemem narkomanii

Potrzeby i preferencje budownictwa socjalnego

adaptacja z istniejącego na terenie gminy zasobu mieszkań lokali na mieszkania socjalne
	wygospodarowanie mieszkań zastępczych
stworzenie wykazu osób chętnych do zamiany lokali mieszkalnych
	adaptacja lokalu na schronienie ofiar przemocy domowej



Potrzeby i preferencje edukacji publicznej


	określić docelową, najbardziej optymalną, sieć szkół i przedszkoli,

w budżecie gminy zabezpieczyć środki finansowe na doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i pomoce,
współpraca z organizacjami, podmiotami gospodarczymi i rodzicami w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wypoczynku w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,
wdrażanie programów promujących różne formy aktywizacji mieszkańców gminy, w tym programów edukacji patriotycznej, regionalnej i obywatelskiej,
	poprawa bazy lokalowej – budowa nowych obiektów, remonty kapitalne i bieżące istniejących już budynków,

organizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego zgodnie z potrzebami placówek oświatowych gminy,
wdrażanie różnego rodzaju programów profilaktycznych,
organizowanie bezpłatnych i odpłatnych zajęć pozaszkolnych,
	zabezpieczenie właściwej opieki świetlicowej dla uczniów dowożonych i dojeżdżających,
udzielanie pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają wsparcia.


Przewodniczący
Jan Oleksów

