
W 2013 roku powierzone do realizacji są następujące zadania z zakresu pomocy 

społecznej: (stan na dzień 19.08.2013 r.) 

 

I. Prowadzenie ośrodków wsparcia: Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób 

starszych i niepełnosprawnych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 Realizowane są przez Fundację „PRZYSTAŃ”, Szczecinek, ul. Połczyńska 2a, tel. (94) 37-

453-24.  

 Umowa na realizację tych zadań została zawarta z podmiotem na okres od 01.01.2011r. do 

31.12.2015r.  

 

1. Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Szczecinek, ul. Połczyńska 2a, tel.(94) 37-453-

24.  

 Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: od 8.00 do 16.00.  

 Realizacja tego zadania kosztowała w 2012 roku 369.177 zł, z tego: dotacja Miasta 

Szczecinek 341.462 zł, środki z innych źródeł 27.715 zł.  

 Wysokość dotacji przewidziana w planie budżetu na 2013 rok na realizację tego zadania 

wynosi 356.880 zł.  

 

 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka”, Szczecinek, ul. Wodociągowa 6b,  

tel. (94) 37-410-01 oraz filia ŚDS ul. Połczyńska 2a, tel. (94) 37-453-24.  

 Godziny otwarcia: poniedziałek: od 8.00 do 16.00.  

 Realizacja tego zadania kosztowała w 2012 roku 471.231 zł i w całości pokryta z dotacji 

Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 Wysokość dotacji przewidziana w planie budżetu na 2013 rok na realizację tego zadania 

wynosi 570.000 zł.  

 

II. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek.  

 Realizowane są przez Stowarzyszenie "ATUT", Szczecinek, ul. Połczyńska 2a, tel. (94)37-

453-89. Umowa na realizację tego zadania została zawarta z podmiotem na okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2016r.  

 Godziny otwarcia biura Stowarzyszenia i dyżur Koordynatora usług: poniedziałek - piątek: 

od 7.30 do 15.30, dyżur Kierownika usług: poniedziałek i czwartek od 15.30 do 17.30.  

 Realizacja tego zadania kosztowała w 2012 roku 150.000 zł i całość została sfinansowana 

z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.  

 Wysokość dotacji przewidziana w planie budżetu na 2013 rok na realizację tego zadania 

wynosi 143.000 zł.  

 

III. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na 

terenie Miasta Szczecinek.  

 Realizowane są przez Stowarzyszenie "ATUT", Szczecinek, ul. Połczyńska 2a, tel. (94)37-

453-89. Umowa na realizację tego zadania została zawarta z podmiotem na okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2016r.  

 Godziny otwarcia biura Stowarzyszenia i dyżur Koordynatora usług: poniedziałek - piątek: 

od 7.30 do 15.30, dyżur Kierownika usług: poniedziałek i czwartek od 15.30 do 17.30.  

 Realizacja tego zadania kosztowała w 2012 roku 599.734,06 zł, w całości pokryta z dotacji 

Miasta Szczecinek.  

 Środki finansowe przewidziane w planie budżetu na 2013 rok na realizację tego zadania 

wynoszą 600.000 zł.  


