
W 2011 roku  

powierzone do realizacji były następujące zadania z zakresu 

pomocy społecznej: 
 

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

starszych i niepełnosprawnych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” 

dla osób psychicznie chorych  

 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 2010 roku 411.031 zł, z tego: dotacja Miasta 

Szczecinek 350.000 zł, środki własne 15.349 zł i środki pozyskane z innych źródeł 

45.682 zł. 

 Wysokość dotacji przewidziana w planie budżetu na 2011 rok na realizację tego 

zadania wynosi 380.000 zł. 

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

tel. (94) 37-410-01. 

 Godziny otwarcia: poniedziałek: od 8 
00

 do 16 
00

. 

 Realizacja tego zadania kosztowała w 2010 roku 360.809 zł, z tego: 346.430 zł to 

środki Wojewody Zachodniopomorskiego, a kwota 14.379 zł to środki pozyskane 

z innych źródeł. 

 Wysokość dotacji przewidziana w planie budżetu na 2011 rok na realizację tego 

zadania wynosi 432.000 zł.  

 

II. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych 

w domu klienta. 

 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 

01.01.2011r. do 31.12.2011r.  

 Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: od 7.00 do 15.00, przyjęcia klientów przez: 

Kierownika usług: środa od 14.00 do 15.30, Koordynatora usług: wtorek i piątek od 

10.00 do 11.00.  

 Realizacja tego zadania kosztowała w 2010 roku 121.000 zł i całość została 

sfinansowana z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 Wysokość dotacji przewidziana w planie budżetu na 2011 rok na realizację tego 

zadania wynosi 121.000 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 

01.01.2007r. do 31.12.2011r.  

 Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: od 7.00 do 15.00, przyjęcia klientów przez: 

Kierownika usług: środa od 14.00 do 15.30, Koordynatora usług: wtorek i piątek od 

10.00 do 11.00.  

 Realizacja tego zadania kosztowała w 2010 roku 562.600 zł, w całości pokryta 

z dotacji Miasta Szczecinek. 

 Środki finansowe przewidziane w planie budżetu na 2011 rok na realizację tego 

zadania wynoszą 562.600 zł.  

 


