Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 12/2018 z dnia 20 września 2018r.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w sprawie przyjęcia
„Zasad i procedur udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej”

Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej

Przez organizację kultury należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na
wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i
inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. Formami
organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery,
operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska
artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych
dziedzinach kultury. Działalność ta może być również prowadzona w formie
klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek. W zakres tego pojęcia wchodzą:
widowiska, akcje oświatowe, rozrywkowe oraz imprezy artystyczne lub
rozrywkowe.
Organizacja sportu jest formą aktywności człowieka, mającą na celu
doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według
reguł umownych. Natomiast rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej,
podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z
zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez: m.in. popularyzację
walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportoworekreacyjnych.
Rekreacja umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy.
Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia.
Turystyka to zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce
stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze
lub będące formą czynnego wypoczynku.
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1. O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i
turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli;
a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co
najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej
dofinansowaniem ze środków Funduszu.
2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o
dofinansowanie ze środków Funduszu.
3. Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON składa się do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego realizację zadania.
4. Wnioski są rozpatrywane po podziale środków finansowych na zadania z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez Radę Powiatu w
Sochaczewie.
5. Dofinansowanie zostaje przyznane jedynie na koszty poniesione dla
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu Sochaczewskiego i opiekunów osób
niepełnosprawnych jedynie w przypadku, gdy ich obecność jest niezbędna
podczas realizacji zadania.
6. Wnioski opiniuje Komisja ds. oceny wniosków z zakresu dofinansowania ze
środków PFRON powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Sochaczewie nr
16/2015 z dnia 10.04.2015r.
7. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 3.000 zł na jedno zadanie nie
więcej jednak niż 60% kosztów przedsięwzięcia związanych z udziałem
wyłącznie osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego i
niezbędnych opiekunów. Rozpatrywaniu będą podlegać maksymalnie dwa
wnioski od jednego wnioskodawcy.
8. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:
a) ocenę zasadności wniosku,
b) sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki,
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c) analizę programu merytorycznego imprezy,
d) weryfikację kalkulacji kosztów, określenie wysokości kosztów
kwalifikowanych i możliwego dofinansowana
9. W pierwszej kolejności dofinansowanie uzyskują osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
10. Szczegółowy zakres zadania, sposoby rozliczenia, wymagane dokumenty
rozliczeniowe określa umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu
Sochaczewskiego a Wnioskodawcą.
11. Przekazanie środków finansowych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sochaczewie następuje, po zawarciu umowy o dofinansowanie,
przelewem na konto Wnioskodawcy.
12. Przy rozpatrywaniu wniosków mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 z późniejszymi
zmianami)
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w
sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Dz.U.2015, poz. 926).
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