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Definicje pojęć: 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  

1) domach pomocy społecznej – należy przez to rozumieć domy pomocy 
społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z  późn. zm.); 

2) grancie – należy przez to rozumieć dofinansowanie ustanowione dla  
ściśle określonego celu, które może być wykorzystane do dostarczenia 
pomocy finansowej dla organizatora przedsięwzięcia;  

3) konkursach – należy przez to rozumieć działania opisane w modułach  
A – B; 

4) laureatach – należy przez to rozumieć: 

a)  w module A - wyłonionych przez Komisję Konkursową zwycięzców 
konkursu absolwentów studiów magisterskich i  doktoranckich lub 
osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,  

b)  w module B – wyłonionych przez Centralną Komisję Konkursową 
zwycięzców konkursu – uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów 
pomocy społecznej, będących autorami lub współautorami 
zgłoszonych w konkursie prac plastycznych, z zastrzeżeniem,  
że muszą być to osoby niepełnosprawne; 

4a) medalistach Igrzysk Paraolimpijskich – należy przez to rozumieć 
medalistów Igrzysk Paraolimpijskich począwszy od XIV Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich, zorganizowanych w Londynie;  

5) module – należy przez to rozumieć odrębne działanie w ramach 
programu  o wyspecyfikowanej grupie adresatów;  

6) monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego 
zbierania oraz analizowania ilościowych i jakościowych informacji 
na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym; 

7) organizatorze przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć podmiot 
organizujący przedsięwzięcie ponadnarodowe, które uzyskało akceptację 
właściwego, naczelnego lub centralnego organu administracji 
państwowej; 

8) osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, których 
niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.); 

9) PFRON lub Fundusz – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  

10) procedurach – należy przez to rozumieć procedury realizacji programu  
„Wsparcie inicjatyw”; 

11) programie – należy przez to rozumieć program „Wsparcie inicjatyw”;  

12) przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć ponadnarodowe 
przedsięwzięcia promocyjne, konferencje i seminaria w zakresie 
problematyki niepełnosprawności, w których partycypuje Rzeczypospolita 
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Polska i które uzyskały akceptację właściwego, naczelnego lub 
centralnego organu administracji państwowej;  

13) środowiskowych domach samopomocy – należy przez to rozumieć 
środowiskowe domy samopomocy, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 231, poz. 1375) oraz ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.). 

I. Postanowienia ogólne 

1. Procedury wraz z załącznikami określają zasady realizacji programu,  
w tym: 

1) zasady realizacji konkursów w ramach modułów A i  B programu, 

2) tryb ubiegania się o granty w module C programu,  

2a) sposób przyznawania nagród w ramach modułu D programu,  

3) zasady monitorowania i ewaluacji programu. 

2. Program realizowany jest poprzez: 

1) w module A – OTWARTE DRZWI - organizację ogólnopolskiego 
konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem 
badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, 
społecznym lub zdrowotnym, 

2) w module B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - organizację 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego  dla uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, niepełnosprawnych uczestników środowiskowych 
domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów 
pomocy społecznej, 

3) w module C – WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE - udzielanie grantów 
ze środków PFRON na przedsięwzięcia promocyjne, konferencje, 
seminaria w zakresie problematyki niepełnosprawności, o charakterze 
ponadnarodowym, w których partycypuje Rzeczpospolita Polska,  

4) w module D – OLIMPIJCZYK – przyznawanie nagród dla medalistów 
Igrzysk Paraolimpijskich.  

II. Zasady realizacji programu w modułach A i B  

1. Warunki składania prac konkursowych oraz inne szczegółowe informacje 
o konkursach, wskazane są w ogłoszeniach o konkursach. Treść ogłoszeń 
każdorazowo akceptuje Prezes Zarządu PFRON.  

2. Cele i zasady realizacji konkursów, a także zasady powoływania komisji 
konkursowych oraz kryteria oceny prac określają Regulaminy konkursów 
stanowiące: 

1) Regulamin ogólnopolskiego konkursu w module A programu – załącznik 
nr 1 do procedur, 

2) Regulamin ogólnopolskiego konkursu w module B programu – załącznik 
nr 2 do procedur. 
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3. Propozycje rozstrzygnięcia konkursów oraz przyznania nagród, o których 
mowa w regulaminach konkursów, akceptuje Zarząd PFRON.  

III. Zasady realizacji programu w module C 

1. Wniosek organizatora przedsięwzięcia ponadnarodowego (o udzielenie 
grantu) składany jest do właściwego, naczelnego lub centralnego organu 
administracji państwowej. 

2. W przypadku akceptacji przedsięwzięcia przez właściwy, naczelny lub 
centralny organ administracji państwowej, zwraca się on do Funduszu 
z propozycją zawarcia stosownego porozumienia. 

3. Porozumienie w szczególności określa:  

1) strony porozumienia, 

2) cel porozumienia,  

3) nazwę przedsięwzięcia, 

4) nazwę organizatora przedsięwzięcia,  

5) miejsce i termin organizacji przedsięwzięcia,  

6) skrócony opis przedsięwzięc ia wraz z harmonogramem jego realizacji,  

7) maksymalny koszt dofinansowania przedsięwzięcia ze środków 
PFRON. 

4. Porozumienie zawarte między PFRON a właściwym naczelnym lub 
centralnym organem administracji państwowej stanowi podstawę do 
udzielenia grantu przez Fundusz. 

5. Decyzję w sprawie udzielenia grantu ze środków PFRON podejmuje 
Zarząd PFRON. 

6. Zasady przekazania środków oraz tryb rozliczenia grantu określa 
porozumienie. 

IIIa. Zasady realizacji programu w module D 

1. Nagrody dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich przyznaje Zarząd 
PFRON na podstawie danych przekazanych przez Polski Komitet 
Paraolimpijski. 

2. Warunkiem wypłaty nagrody jest podpisanie przez nagrodzonych 
medalistów lub w przypadku niepełnoletniego medalisty Igrzysk 
Paraolimpijskich przez jego opiekuna prawnego oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku 
niepełnoletniego medalisty Igrzysk Paraolimpijskich również danych 
osobowych jego opiekuna prawnego). 

3. Wypłata nagrody finansowej przyznanej medaliście Igrzysk 
Paraolimpijskich, dokonywana będzie przelewem na wskazany 
rachunek bankowy lub w przypadku braku rachunku przekazem 
pocztowym na wskazany adres zamieszkania. 
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IV. Realizatorzy programu 

1. Realizatorami programu są: 

1) Zarząd PFRON, 

2) Biuro PFRON, 

3) Właściwe, naczelne lub centralne organy administracji państwowej  
– w module C, 

4) organizatorzy przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, seminariów 
w zakresie problematyki niepełnosprawności o charakterze 
ponadnarodowym, w których partycypuje Rzeczpospolita Polska  
– w module C. 

2. Do zadań Zarządu PFRON należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie procedur realizacji programu,  

2) wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji 
programu, 

3) akceptacja list laureatów oraz wysokości nagród wskazanych przez 
komisje konkursowe w ramach modułów A i B programu, 

4) podejmowanie decyzji finansowych w ramach modułu C programu,  

5) podejmowanie decyzji o przyznawaniu nagród dla medalistów Igrzysk 
Paraolimpijskich i ich wysokości w ramach modułu D programu.  

3. Do zadań Biura PFRON należy:  

1) realizacja programu w modułach A i B, w szczególności:  

a) organizacja konkursów, 

b) koordynacja prac komisji konkursowych, 

c) występowanie do Zarządu PFRON z wnioskiem o akceptację list 
laureatów oraz wysokości nagród wskazanych przez komisje 
konkursowe; 

1a) realizacja programu w module D, w szczególności: 

a) występowanie do Zarządu PFRON z propozycją przyznania nagród  
dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich i ich wysokości  
na podstawie wniosku, 

b) organizację działań promocyjnych w ramach środków 
zabezpieczonych na realizację programu;  

2) wnioskowanie o zabezpieczenie środków na realizację programu 
w planie finansowym; 

3) monitorowanie programu; 

4) okresowa i końcowa ewaluacja programu. 

V. Zasady monitorowania i ewaluacji programu  

Ewaluację programu  przeprowadza się przy użyciu uznanych w nauce metod 
ewaluacji. 
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