
SPRAWOZDANIE 

z działalności stowarzyszenia Fundusz Tratwa Szczecinek 

w roku 2017 

 

Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszeniem kieruje 

trzyosobowy Zarząd w składzie: 

- Romuald Sobiech - prezes 

- Elżbieta Dobrzańska – skarbnik, 

- Małgorzata Jabłońska – sekretarz, 

Ze stowarzyszeniem  współpracuje 3 stałych oraz 40 akcyjnych wolontariuszy. 

 

Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek w roku 2017 realizowało następujące działania: 

1.udzielano wsparcia środowiskowego dzieciom i młodzieży ,w tym: 

a) prowadzenie  świetlicy środowiskowej „Tratwa” , która objęła wsparciem 

32 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Program pracy świetlicy 

obejmuje wsparcie dzieci w procesie edukacji, organizację czasu wolnego 

także wakacji letnich i ferii zimowych, przeciwdziałanie agresji, dożywianie 

dzieci, prowadzenie zajęć z zakresu socjalizacji. Koszt funkcjonowania 

świetlicy w roku 2017 wyniósł 99.000 zł. Środki te pochodziły z dotacji Miasta 

Szczecinek. Ponadto na pokrycie kosztów dożywiana uzyskano dotację z 

programu „Pajacyk” PAH w wysokości 3.595 zł. Organizację wypoczynku 

sfinansowano ze środków zbiórki publicznej. 

b) prowadzenie Klubu Młodzieżowego , w którym wsparcie znalazły 24 osoby 

w wieku od 14 do 18 lat. Program funkcjonowania Klubu obejmował 

organizację czasu wolnego młodzieży, rozwój zainteresowań, profilaktykę 

uzależnień, zajęcia socjoterapeutyczne oraz wspieranie edukacji uczestników 

zajęć. Koszt funkcjonowania Klubu w roku 2017 wyniósł 61.000,00 zł i w 

całości środki te pochodziły z dotacji Miasta Szczecinek. 

                

2. prowadzono Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym 

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej, w którym: 

a) udzielano porad dla ofiar przemocy. W roku 2017  udzielono porad 41 

osobom, 

b)  funkcjonowała grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy – objęto nią 12 osób, 

a łączna liczba godzin zajęć wyniosła 80h, 

c)  przeprowadzono 8 spotkań zajęć  edukacyjnych o agresji i przemocy 

domowej w szkołach średnich z udziałem 160 uczniów., 

Na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2017 wydatkowano 

kwotę 54.977,00 złotych, które pochodziły z dotacji Miasta Szczecinek 

 

3. Fundusz Tratwa Szczecinek w roku 2017 zakończył realizację programu 

grantowego „Działaj Lokalnie” finansowanego ze środków Polsko- 

Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce. Na tę decyzję wpływ miał brak środków na wkład własny do 

budżetu Programu oraz kwestie organizacyjne Funduszu. 

 

 

 

 



4. Fundusz Tratwa Szczecinek w lipcu i sierpniu 2107 r. realizował projekt 

„Wakacyjna Zadyma”. Projekt obejmował organizację czasu wolnego dzieci i 

młodzieży mieszkańców Szczecinka w okresie wakacji letnich. W zorganizowanych 

w strefie wypoczynku przy ul. Kopernika zajęciach udział wzięło ogółem 150 osób. 

Projekt był finansowany ze środków programu „Społecznik”. Kwota uzyskanej 

dotacji wyniosła 3.000,00zł 

 

5. W miesiącach styczeń – kwiecień 2017 r. zorganizowana została kampania 

pozyskiwania 1% odpisu podatkowego. Kampania obejmowała kontakty 

indywidualne, wystawę prezentująca działalność funduszu , akcję ulotkową oraz 

odwiedziny w biurach rachunkowych. W roku 2017 uzyskane środki 1 % podatku 

wyniosły 4.597,50 zł. Ze środków tych sfinansowano w części dożywianie dzieci w 

świetlicy „Tratwa”, organizację wypoczynku zimowego i letniego  oraz organizację 

spotkania wigilijnego. 

 

6. W miesiącu grudniu przeprowadzona została na ulicach Szczecinka zbiórka 

publiczna pn. „Drużyna Świętego Mikołaja. Do akcji włączyli się dorośli 

wolontariusze Funduszu oraz młodzież szkół gimnazjalnych w łącznej liczbie 40 

osób. Zebrana przez nich kwota wyniosła 2.427,81 zł. Środki te zostaną 

przeznaczone na organizację w roku 2018 wypoczynku dzieci i młodzieży 

uczestników zajęć  świetlicy i klubu. 

 

7. W roku 2017 Fundusz prowadził wypożyczalnię łóżek rehabilitacyjnych. Fundusz 

dysponuje 6 łóżkami rehabilitacyjnymi. Z darowizn przekazanych przez 

użytkowników łóżek oraz innych darowizn osób fizycznych i prawnych 

stowarzyszenie w roku 2017 uzyskało dochód w wysokości 4.685,00zł . 

 

 

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Fundusz Tratwa Szczecinek jest  

członkiem Partnerstwa Lokalnego „Wspólnie” oraz Zespołu Dyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Stowarzyszenie współpracuje z innymi 

placówkami wsparcia dziennego  i organizacjami pozarządowymi Szczecinka. W 

roku 2017  stowarzyszenie prezentowało swą działalność na zorganizowanym w 

Szczecinku Dniu Pozarządowca. 

 

 

 

                                                                Sporządził: 

 

 

                                                                   Romuald Sobiech 

                                                                       Prezes 

 

 

                                                                   Szczecinek, dn. 30.04.2018 r. 
 


