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PREMI TONI MANCHON
L’Associació Sant Tomàs té la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intellectual i les seves famílies. Al llarg de la nostra trajectòria hem pogut
compartir els diferents serveis: usuaris, treballadors, alumnes i famílies que són la nostra raó de
ser.
Aquest premi ha nascut per iniciativa d’una família que vol continuar ajudant a seguir treballant
en aquesta línea fent un reconeixement i ajut econòmic al millor projecte que tingui l’objectiu de
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intellectual i les seves
famílies. També vol ser un record a la gran estima per l’Antonio, fill, germà i usuari de la
nostra Associació.

BASES DEL PREMI
Presentació:
L’Associació Sant Tomàs convoca la I Edició del Premi Toni Manchon fruit de la iniciativa de la
seva família en record d’en Toni, una persona que va compartir amb nosaltres gran part de la
seva vida. Aquest premi que es pretén que tingui una periodicitat anual, vol ajudar a
desenvolupar projectes que tinguin l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat.

Participants:
Tenen l’opció al premi qualsevol projecte presentat per un professional o equip de
professionals de l’Associació Sant Tomàs que facin atenció directa i presentin un projecte
complint les bases del concurs.

Premi:
El premi consta d’un diploma i d’un dotació econòmica de 1500 euros aportada per la família
Manchon.

Criteris de valoració:
-

Es valorarà el projecte que estigui més en consonància amb el compliment de la missió
de Sant Tomàs.
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Nivell de resposta a una necessitat social dels usuaris i alumnes de l’Associació.
Que presenti coherència i correspondència entre els objectius definits, la metodologia
de treball prevista, els medis 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.
Reproductibilitat. Facilitat per l’aplicació pràctica del projecte.
Nombre d’usuaris i/o alumnes de l’Associació que beneficia el projecte.
Adequació del projecte al import del premi.
Que es garanteixi la seva viabilitat social, tècnica i econòmica.

Procediment d’elecció:
-

-

-

-

Es donarà de termini fins el 28 de setembre per presentar els projectes. Els
professionals de l’Entitat que hi vulguin participar hauran de realitzar el projecte
complimentant tots els apartats de l’imprès que es penjarà a la pàgina web. Els
projectes s’hauran de fer arribar al departament de l’àrea laboral de les persones.
Per l’anàlisi dels projectes es comptarà amb un Jurat independent compost per
diferents personalitats amb significada sensibilitat envers les persones amb discapacitat
intellectual. Aquest estarà compost per un membre de Junta, un representant del
comitè de direcció, dos professionals externs i un representant de la família).
El Jurat es reunirà conjuntament per valorar els projectes. Dins del jurat hi haurà un
president que li correspondrà organitzar i dirigir les deliberacions i les votacions que
es produeixin i un secretari que vetllarà per la interpretació de la convocatòria i que
realitzarà l’acta de la reunió.
En cas que el premi quedi desert s’acumularà el premi per l’any vinent.

Acte de celebració:
-

L’acte del premi s’organitzarà 31 d’octubre del 2012. Un familiar d’en Toni
conjuntament amb el president de l’Associació donaran a conèixer qui ha estat el
guanyador del premi i li faran l’entrega. El/s professionals premiats participaran en
l’acte organitzat per tal de poder fer-li/los entrega personalment del premi.
El/s guanyador/s de la menció es farà públic a la pàgina web de l’Entitat i en una nota
de premsa al mitjans locals.
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