
Zadania z zakresu pomocy społecznej powierzone w 2021 roku  

do realizacji innym podmiotom 

 

 

Stowarzyszenie ATUT z siedzibą w Szczecinku, ul. Połczyńska 2a, tel. 94 37 453 89  

Umowa zawarta na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie 

Szczecinka, na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.. 

Godziny otwarcia biura i dyżur Koordynatora usług: poniedziałek – piątek, od 7:30 do 15:30, 

dyżur Kierownika usług: poniedziałek i piątek, od 14:30 do 15:30. 

 

➢ Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta Szczecinek – 

zadanie własne gminy: 

Źródło finansowania: dotacja Miasta Szczecinek 

Koszt zadania w 2020 r.: 1 100 732,49 zł, w tym 1 500 zł wkład Stowarzyszenia 

Wysokość dotacji przewidziana na 2021 rok: 1 040 370 zł 

 

➢ Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek – zadanie zlecone gminie 

z zakresu administracji rządowej: 

Źródło finansowania: dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego 

Koszt zadania w 2020 r.: 183 300 zł 

Wysokość dotacji przewidziana na 2021 rok: 200 000 zł 

 

 

Fundacja PRZYSTAŃ z siedzibą w Szczecinku, ul. Połczyńska 2a, tel. 94 37 453 24.  

Umowa na prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia zawarta na okres od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2020 r.. 

 

Dane za 2020 r.: 

➢ Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych 

Adres i telefon: ul. Połczyńska 2a w Szczecinku, tel. 94 37 453 24 

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, od 8:00 do 16:00 

Źródło finansowania: dotacja Miasta Szczecinek 

Koszt zadania w 2020 r.: 393 700 zł 

 

➢ Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

Adres i telefon: ul. Wodociągowa 6b w Szczecinku, tel. 94 37 410 01 oraz ul. Połczyńska 2a, 

tel. 94 37 453 24. 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: od 8:00 do 16:00. 

Źródło finansowania: dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego 

Koszt zadania w 2020 r.: 1 002 176,25 zł 

 

 

Od 2021 roku zadania są realizowane przez Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku  

 

 

 

 

 

 


