BASES DE LA VI EDICIÓ DEL PREMI TONI MANCHÓN 2018

Presentació
Sant Tomàs té la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual i de les seves famílies. Al llarg de 50 anys aquesta tasca ha estat possible gràcies als
professionals que han treballat des dels diferents serveis que conformen l’entitat.
Aquest premi va néixer per iniciativa de la família Manchón, en record d’en Toni, una persona
que va compartir amb nosaltres gran part de la seva vida, i té l’objectiu de voler ajudar a fer
possible projectes concrets realitzats per professionals d’un servei que contribueixin a millorar
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. El premi, que també vol ser un
record per l’Antonio, fill, germà i usuari de la nostra entitat, consisteix en un reconeixement i
un ajut econòmic per al millor projecte que respongui a la missió de Sant Tomàs.

Participants
Pot optar al premi qualsevol professional o equip de professionals de Sant Tomàs que faci atenció
directa i presenti un projecte d’acord amb aquestes bases.

Premi
El premi consta d’un diploma, una cistella de La Tavella per la persona/equip autors del projecte
i d’una dotació econòmica de 1.500 euros aportada per la família Manchón per desenvolupar
el projecte.

Criteris de valoració
-

-

Major consonància amb el compliment de la missió de Sant Tomàs.
Nivell de resposta a una necessitat social dels usuaris i alumnes de l’entitat.
Que presenti coherència i correspondència entre els objectius definits, la metodologia
de treball prevista, els mitjans necessaris per a la realització de les activitats del projecte
i els resultats específics que s’esperen d’aquest.
Que es fonamenti en una identificació de necessitat objectiva.
Facilitat per l’aplicació pràctica del projecte.
Nombre d’usuaris i/o alumnes de l’entitat que beneficia el projecte.
Adequació del projecte a l’import del premi.
Que es garanteixi la seva viabilitat social, tècnica i econòmica.
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Instruccions de presentació:
-

Cal fer arribar el projecte abans del dia 30 de juny de 2018 al departament de l’Àrea
laboral de les persones, a l’atenció de Tina González. És necessari entregar un exemplar
en format paper i enviar-ne un altre en format digital al correu
t.gonzalez@santtomas.cat. Prèviament, les persones o equips que vulguin presentar un
projecte cal que informin a través d’un correu electrònic o trucada a la Tina González
abans del 2 de juny de 2018.

Procediment de concessió:
-

-

-

-

El Jurat triarà els 3 projectes finalistes la primera quinzena de juliol. Aquest Jurat estarà
format per un membre de Junta, un representant del Comitè de Direcció i un
representant de la família.
El Jurat comunicarà a les persones responsables dels 3 projectes finalistes que han passat
a la fase final, i la segona quinzena de juliol els convocarà per fer un vídeo que es difondrà
a les reunions d’equip dels serveis de Sant Tomàs.
Els professionals dels diferents serveis seran els encarregats de votar el projecte
guanyador entre el 3 i el 26 de setembre. En cap cas podran votar un projecte del seu
propi servei.
El projecte guanyador es donarà a conèixer en l’acte de lliurament del premi.
En cas que el premi quedi desert, s’acumularà l’import per l’any vinent.

Lliurament del premi:
-

L’acte de lliurament del premi al projecte guanyador es farà el diumenge 30 de
setembre de 2018 al matí a la sala polivalent del Centre Ocupacional de Calldetenes
i serà obert a treballadors i famílies. En el decurs de l’acte es lliurarà el premi
personalment a la persona o persones responsables del projecte guanyador.
El projecte guanyador es farà públic a la pàgina web i en les xarxes socials de l’entitat i
se’n farà difusió amb una nota de premsa als mitjans de comunicació comarcals.
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