
SPRAWOZDANIE 

z działalności stowarzyszenia Fundusz Tratwa Szczecinek 

w roku 2018 

 

Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszeniem kieruje 

trzyosobowy Zarząd w składzie: 

- Monika Firaza- prezes 

- Małgorzata Jabłońska – sekretarz, 

- Joanna Ossowska – skarbnik, 

Ze stowarzyszeniem  współpracuje 3 stałych oraz ponad 100 akcyjnych wolontariuszy. 

 

Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek w roku 2018 realizowało następujące działania: 

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

a) prowadzenie  Świetlicy Środowiskowej „Tratwa” , która funkcjonuje na rzecz 

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 2018 wyniósł 99.000,00 zł. Środki te pochodziły z dotacji Miasta 

Szczecinek 99.000,00 zł.  

b) prowadzenie Klubu Młodzieżowego , w którym wsparcia znalazło 20 osób  

w wieku od 12 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 2018 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 121 porad dla ofiar przemocy, których łączna liczba wyniosła 58 

osób w tym 31 po raz pierwszy 

b)  funkcjonowała grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy – objęto nią 8 osób, 

 a łączna liczba godzin zajęć wyniosła 80h (odbyły się 24 spotkania) 

c)  przeprowadzono 8 spotkań zajęć edukacyjnych o agresji i przemocy domowej 

w szkołach średnich z udziałem 6 klas po 20 uczestników – 120 osób – 1h 

Na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2018 

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

Szczecinek 

 

3. Fundusz Tratwa Szczecinek w roku 2018 był realizatorem Młodzieżowej Akademii 

Aktywności. Przeprowadzono cykl spotkań animacyjnych dla społeczności lokalnej 

oraz sfinansowano kwestę Drużynę Świętego Mikołaja. Przeznaczono na ten cel 

kwotę 5 534,30 zł 

 

Ponadto w roku 2018 Fundusz Tratwa Szczecinek przeprowadził: 

- kampanię 1% . Zebrane z 1% środki wyniosły –  5.016,50 zł.  

- zbiórkę publiczną pn. „Drużyna Świętego Mikołaja” – zebrano 3.777,91 zł.  

- użyczanie łóżek dla osób leżących. Zebrane z tego środki wraz z innymi 

darowiznami od osób fizycznych wyniosły 7.070,00, 



 

                                                                Sporządziła: 

 

 

                                                                   Monika Firaza 

                                                                       Prezes 

 

                                                                   Szczecinek, dn. 28.02.2019 r. 


