REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORDERU
„PRZYJACIEL NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
1. Order „Przyjaciel Niepełnosprawnych” został ustanowiony przez organizatorów Dni
Osób Niepełnosprawnych: Fundację „Promień Słońca”, Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepubliczną Szkołę Podstawową im Jana Pawła II,
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie, Arenę Legionowo i KZB Legionowo, Miejski Szkolny Związek Sportowy
w Legionowie, przy współudziale władz samorządowych miasta Legionowo i powiatu
Legionowskiego.
2. Order „Przyjaciel Niepełnosprawnych” przyznaje raz w roku się osobom fizycznym
i prawnym związanym terytorialnie z powiatem Legionowskim.
3. Osoba, która otrzymała Order „Przyjaciel Niepełnosprawnych” nie może ponownie być
zgłaszana do nominowania.
4. Order „Przyjaciel Niepełnosprawnych” powiatu Legionowskiego przyznaje się za:
działania zapobiegające wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych, włączanie ich
w nurt życia społecznego, promowanie działalności osób niepełnosprawnych, budowanie
przyjaznej atmosfery pełnej tolerancji, osobiste zaangażowanie we wspieranie osób
niepełnosprawnych oraz ich rodzin w ich życiu codziennym, wspieranie organizacji
zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych. Wyróżnienia te przyznaje się
za stałe bądź długotrwale społeczne działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
5. Nagrodę stanowi:
a. order wykonany według projektu zaakceptowanego przez organizatorów,
b. Akt Nadania.
6. Nagrodę przyznaje Kapituła Orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych”, powołana przez
organizatorów DON miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego przy współudziale władz
samorządowych spośród mieszkańców powiatu. Kapituła liczy 5 osób.
7. Kapitułę stanowią członkowie stali:
– ksiądz dziekan Lucjan Szcześniak
– pani Anna Czachorowska
– pan Janusz Kubicki
– pan Artur Żmijewski
– pani Joanna Folwarska.
Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego.
8. Przewodniczącymi honorowymi Kapituły są: Starosta Legionowski oraz Prezydent
Miasta Legionowo.
9. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.
10. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

a. osoby fizyczne, w tym osoby niepełnosprawne bądź w ich imieniu opiekunowie,
b. organizacje społeczne,
c. instytucje,
d. firmy.
11. Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć do Starostwa Powiatowego
w Legionowie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu,
od 2 stycznia do 16 lutego 2018 na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego
11, pokój 419, tel. 22 764 0419, adres e-mailowy: janusz@kubicki.com.pl.
12. Posiedzenie Kapituły zwołuje każdorazowo Przewodniczący Kapituły.
13. Na podstawie listy zgłoszonych do Nagrody, po dokonaniu weryfikacji kandydatów,
Kapituła sporządza listę nominowanych do nagrody orderu „Przyjaciel
Niepełnosprawnych”.
14. Lista nominowanych podawana jest do publicznej wiadomości.
15. Decyzje Kapituły o wyborze laureata odbywać się będą w trakcie poufnych obrad,
a wybór dokonywany będzie na podstawie wewnętrznego regulaminu Kapituły.
Posiedzenie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej trzech członków kapituły.
16. Akt Nadania Orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnego” podpisują członkowie Kapituły.
17. Z obrad Kapituły i podjętych decyzji sporządzany będzie protokół.
18. Wręczenie orderu przez Kapitułę odbywać się będzie podczas uroczystego otwarcia Dni
Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego.
19. Order wręcza Przewodniczący Kapituły Orderu wraz z wybranym członkiem kapituły.
20. Odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji wniosków, obsługę administracyjną
Kapituły, zaproszenie uhonorowanych osób i gości, przygotowanie ceremonii wręczenia
nagród jest Starostwo z Powiatowe w Legionowie (wydział wskazany przez Starostę
Legionowskiego) w porozumieniu z organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych.
21. Ewidencję nominowanych oraz nagrodzonych prowadzi się w Księdze Orderu
„Przyjaciel Niepełnosprawnych”, która znajdować się będzie w Miejskim Ośrodku Kultury,
ul. Norwida 10, w Legionowie .
22. Opisy Nagrody i Aktu Nadania stanowią kolejno Załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego
Regulaminu.

