Bases de participació
Els Premis ACRA es convoquen amb l’objectiu de reconèixer la professionalitat
del sector i la seva aportació al benestar i a la qualitat de vida de les persones,
tot fomentant la millora en l’atenció, la innovació dels serveis i la participació
dels professionals.
Amb aquest certamen, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
vol promoure l’evolució positiva del sector, tot defensant i divulgant un model
professionalitzat d’assistència a les persones a partir de premiar projectes que
fomentin la promoció del benestar de les persones, de la seva qualitat
assistencial i qualitat de vida.

REQUISITS GENERALS


Es concursa mitjançant projectes d’interès en l’àmbit de la geriatria i/o
gerontologia, de la salut mental i de les tuteles en les següents
categories:


Millora de la qualitat en l’atenció a la dependència i promoció de
l’autonomia personal.



Innovació en l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia
personal.



Millor trajectòria i aportació professional en l’atenció a la
dependència i promoció en l’autonomia personal



Podran presentar projectes les entitats i serveis que acreditin la seva
activitat en l’àmbit de la geriatria i/o gerontologia, de la salut mental i de
les tuteles, així com grups de treball d’altres sectors d’activitat
econòmica i/o social formats, com a mínim, per tres persones.



Els projectes lliurats no poden haver estat publicats amb anterioritat.



Les candidatures a la millor trajectòria i aportació professional han de ser
de persones no premiades en edicions anteriors.



El format de presentació dels projectes i de les candidatures haurà de ser
segons les especificitats marcades en aquestes bases.



Els guanyadors permetran la difusió dels projectes, així com que se citin
els noms dels autors.

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES CATEGORIES
Premi ACRA a la Millora de la qualitat en l’atenció a la dependència i promoció
de l’autonomia personal.
Els projectes presentats a aquesta categoria hauran d’aportar canvis en el
processos d’atenció a les persones, millores de l’eficiència en la utilització
dels recursos, millora del treball en equip, sistemes per a incrementar la
participació dels usuaris, sistemes de mesura de la qualitat i recollida de
resultats i d’altres iniciatives que incrementin la qualitat de l’assistència.
Els projectes s’han d’haver aplicat per part de les entitats i serveis que els
presenten, han d’estar incorporats a la seva dinàmica de funcionament
habitual i han de demostrar l’impacte aconseguit.
Premi ACRA a la Innovació en l’atenció a la dependència i promoció de
l’autonomia personal.
Els projectes presentats a aquesta categoria hauran d’aportar respostes a
les necessitats emergents del sector: nous serveis i sistemes d’atenció a les
persones i/o millores en la integració a l’entorn.
Les aportacions innovadores s’han d’haver aplicat per part de les entitats i
serveis que els presenten, han d’estar incorporats a la seva dinàmica de
funcionament habitual i han de demostrar l’impacte aconseguit.

Premi ACRA a la Millor trajectòria i aportació professional en l’atenció a la
dependència i promoció en l’autonomia personal.
Aquest guardó reconeixerà la trajectòria d'una persona, entitat, organització
o equip, per la seva dedicació, treball, i d'altres iniciatives, que hagin aportat
valor i canvis positius al col·lectiu de persones ateses als serveis
assistencials, així com en la visualització positiva del conjunt del sector
d'atenció a les persones per part de la societat.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES I CANDIDATURES

Format de la presentació
Als projectes presentats a les categories de Millora de la qualitat i/o d’Innovació
en l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal:









Hi hauran de constar els següents apartats:
Introducció
Objectius
Metodologia
Resultats: millores en l’eficàcia, eficiència i aplicabilitat en
el sector
Conclusions
Bibliografia



La suma total del nombre de taules, mapes conceptuals, gràfics i
figures que continguin no serà superior a 10 unitats.



Es presentaran en DIN-A4, amb un interlineat d’1,5 línies i un cos de
lletra de mida 12.



Es presentaran també en suport digital, CD o DVD, i en format PDF.



Els fulls aniran numerats correlativament.



Tindran una extensió de 20 a 25 pàgines inclosos els annexes.



Per tal de no poder identificar als autors, no es citarà el nom dels
mateixos ni del centre de treball.



Es presentarà un únic sobre amb un lema o títol al remitent, sense
noms, signatures ni senyals que puguin identificar als autors. Aquest
sobre contindrà:


Un sobre tancat amb el projecte imprès per duplicat, i també en
suport digital. A l’exterior d’aquest sobre hi constarà el lema o
títol utilitzat en el remitent del sobre principal.



Un sobre tancat amb la sol·licitud de participació (annexa)
correctament complimentada. A l’exterior d’aquest sobre hi
constarà el lema o títol utilitzat en el remitent del sobre principal.

Esquema sobre el format
de la presentació de
projectes a les categories
de Millora de la qualitat i
d’Innovació en l’atenció a
la dependència i
promoció de l’autonomia
personal.

Sobre per a enviament per correu postal
Sobre B:
Lema+Títol del
projecte

Sobre A:
Lema+Títol del projecte

Projecte

Còpia del
projecte

Projecte en
format digital

Sol·licitud de
participació

Candidatures per al Premi ACRA a la millor trajectòria i aportació professional
en l’atenció a la dependència i promoció en l’autonomia personal:


Seran presentades per una tercera persona o entitat en un sobre
tancat amb la sol·licitud de participació annexa correctament
emplenada i un document imprès on constaran:



Nom de la persona i/o entitat, grup de treball, i breu currículum/resum
d’activitat, des d’un punt de vista d’interès per al sector de l’atenció a
la dependència i promoció a l’autonomia personal que contingui:


Breu explicació de les seves activitats, iniciatives, projectes,
actituds més destacables.



Relació explícita dels beneficis aconseguits gràcies a la seva
tasca.



Breu recull d’opinions i comentaris positius respecte a la
persona.

Lloc i termini de presentació


Els projectes i candidatures s’enviaran a la seu d’ACRA: Calàbria, 236 –
240 (local 1) 08029 Barcelona



El termini de recepció finalitzarà el divendres 9 de novembre de 2018.

JURAT
El jurat estarà format per personalitats expertes en els àmbits de l'atenció a les
persones, de l'assistència sanitària, del món del coneixement i de les escoles de
negoci, de les organitzacions empresarials, així com d'altres entitats no
lucratives. Totes elles, líders d'opinió en els seus respectius camps d'actuació.
El/s premi/s es podran declarar deserts si, a judici del jurat, s’estima que els
projectes o les candidatures no tenen el nivell adequat o no reflecteixen l’esperit
dels premis. Igualment, la designació dels premis serà inapel·lable, a excepció
que es demostrin irregularitats en l’elaboració i/o presentació dels projectes.

PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DELS PREMIS
Els premis es donaran a conèixer i seran lliurats el dia 28 de novembre de 2018
en un acte públic.
Els premis, per a cadascuna de les categories, seran:


Difusió del projecte entre els associats d’ACRA.



Accés al projecte des de la web d’ACRA.



Enviament de notes de premsa amb el títol del treball, breu resum i nom/s
del/s autor/s i entitat o servei participant.

RESPONSABILITAT I RESERVA DE DRETS
ACRA no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol caire que,
eventualment, poguessin produir-se per la presentació dels treballs derivats
especialment de la manca de legitimació per realitzar-ho. Per tant, ACRA queda
exempta de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que se’n pogués
derivar.
ACRA es reserva el dret a no admetre treballs que, per les seves característiques,
formats, temàtiques o qualsevol altre circumstància, no els faci idonis per a la
seva publicació o difusió.
La participació en la convocatòria dels Premis ACRA per a la millora del benestar
i qualitat de la vida de les persones, implica l’acceptació de les bases.
Els projectes presentats podran recollir-se a la seu d’ACRA durant el mes de
desembre. Passat aquest període, ACRA no es fa responsable de la seva
conservació.

CONTACTE
Associació Catalana de Recursos Assistencials
Secretaria: Humbelina Aranda
Contacte:
93 834 71 72
secretaria@acra.cat
www.acra.cat

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
als Premis ACRA per a la millora del benestar
i qualitat de vida de les persones
Lema del treball o nom del candidat
Nom i cognoms de l’autor o autors, en cas que n’hi hagi més d’un
(o nom de la persona, entitat, organització o equip, en el cas de la candidatura a la millor
aportació professional)

Dades del centre
Nom del centre
Adreça
Codi postal, població i província
Persona de contacte (en el cas que hi hagi més d’un autor)
Telèfon de contacte
Adreça de correu electrònic de contacte
Cal marcar la categoria a la qual es participa.
1.- Premi ACRA a la millora de la qualitat en l’atenció a la dependència i
promoció de l’autonomia personal.

2.- Premi ACRA a la innovació en l’atenció a la dependència i promoció de
l’autonomia personal.

3.- Premi ACRA a la millor trajectòria i aportació professional en l’atenció a la
dependència i promoció en l’autonomia personal

Data:

