BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ

Què és el Social Speakers’ Corner?
El format que enguany s’ofereix a les entitats per poder presentar les seves
experiències facilitarà que els congressistes puguin escoltar propostes de forma
agrupada per àmbits d´interès i treure així el màxim rendiment al congrés.
Un espai dinàmic i interactiu on es fomentarà una relació de proximitat amb els
participants del Congrés.
Esquema del Social Speakers’ Corner:
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En total es presentaran 84 projectes. 7 entitats, amb projectes similars
agrupats per àmbits d´intervenció i/o col·lectiu, es trobaran damunt un
mateix escenari i presentaran de forma consecutiva les seves experiències.



Cada entitat disposarà de 5 minuts per presentar la seva experiència,
davant un auditori de 250 persones.



L´organització atorgarà un horari i un espai on es desenvolupin les
presentacions.



Per al moment de la presentació, l’entitat que presenta disposarà d’una
pantalla on se l´identificarà pel nom de l´entitat, nom del projecte, logotip
de l´entitat, una imatge que faci referència al seu projecte, el nom de la
Federació a qui representa i l’usuari de Twitter.
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Qui pot presentar propostes?
●
●
●
●

Entitats del Tercer Sector Social.
Organitzacions d’altres àmbits del Tercer Sector (comunitari, cultural,
mediambiental, cooperació, drets humans, etc.).
Institucions que ofereixen serveis al Tercer Sector o hi col·laboren de
manera habitual.
Altres plataformes d’incidència social i política.

Què es pot presentar?
Es poden presentar Experiències i/o serveis que es desenvolupin entorn alguna de
les següents grans eixos:
●
●

Innovació en la intervenció social de les entitats del Tercer Sector Social.
Innovació en l´ organització o en la gestió en l’àmbit del Tercer Sector.

Termini i resolució
Les propostes s’hauran de presentar, exclusivament, a través de la pàgina web del
Congrés www.congrestercersector.cat mitjançant un formulari entre el 2 de maig
i el 9 de juny de 2018 (inclòs). El Comitè Organitzador del Congrés es reserva la
possibilitat de prorrogar-lo.

Aspectes formals que les entitats han de tenir en compte
a l’hora de presentar les seves propostes
●
●

●

●
●
●

Utilització dels formularis definits a la web
Un cop enviat un formulari de presentació del projecte NO es podran fer
modificacions. Per tant és aconsellable revisar prèviament el formulari per
poder tenir preparada tota la informació que es demana.
Cal que les entitats revisin els paràmetres de puntuació i dins la presentació
del projecte aportin la informació que els permeti incrementar la seva
puntuació.
Aportar tota la informació dins el termini establert
Explicació clara i correctament desenvolupada
Si una entitat presenta dues propostes que poden ser potencialment
escollides, el Comitè Organitzador, si ho considera oportú, podrà prioritzar
propostes d’altres entitats per facilitar una major representació de la
diversitat del sector.
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Un cop finalitzat aquest procés començarà el període de resolució, les propostes
rebudes seran valorades i seleccionades pel Comitè Organitzador del VI Congrés
seguint uns paràmetres de puntuació.
Es farà una puntuació de les propostes presentades en funció de diferents barems.
La puntuació màxima serà de 52 punts, que es distribuiran de la manera següent:
Puntuació
ASPECTES FORMALS (màxim 3 punts)
Presentació segons els formularis definits a la web i els requisits de
les bases
ASPECTES DE CONTINGUT (màxim 29 punts)
Caràcter innovador
Replicabilitat i/o adaptabilitat per part d’altres entitats
Ser font d’inspiració i d’interès per a altres entitats
Aporta millores en el servei que s’està oferint
Treball en xarxa amb les administracions locals
Treball en xarxa amb altres entitats socials
ALTRES ASPECTES (màxim 8 punts)
Participació de la base social i/o de les persones beneficiàries
Dades sobre l’impacte aconseguit o previsible
ASPECTES ESPECÍFICS (màxim 10 punts)
Aportació de dades sobre aprenentatges i claus d’èxit
Aportació de l´impacte mitjançant indicadors

0–3
0–5
0–5
0–5
0–5
0-6
0–5
0–3
0-5
0–5
0-5

En cas de dubte o empat, el Comitè Organitzador decidirà la proposta que prioritza.
El Comitè Organitzador també vetllarà perquè els diversos àmbits, territoris i
federacions del Tercer Sector Social estiguin degudament representats.
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Detall de les informacions que es demanaran al formulari
Dades generals:
1. Idioma. Triar idioma de presentació (català o castellà). El formulari es
podrà omplir en català o castellà.
2. Nom de la Federació que presenta. Si és una Federació membre de la
Taula qui presenta, haurà de triar el nom del desplegable.
3. Nom de l´entitat que presenta. Si és una entitat membre de la Taula qui
presenta caldrà introduir en nom complet de l´entitat, sense sigles i triar
el nom de la Federació a qui pertany. En el cas que l’entitat pertanyi a
més d’una federació, en el formulari de presentació n’haurà d’escollir
una. Les propostes seleccionades s’indicaran en el programa del VI
Congrés amb el nom de l’entitat corresponent, i entre parèntesi el nom
de la federació o plataforma a la que pertanyi.
4. Projecte en comú amb altres entitats. Si es tracta d´un projecte
presentat en comú amb una altra entitat /s caldrà detallar-ho al camp
corresponent.
5. Treball en xarxa. Si es tracta d´un projecte de treball en xarxa amb una
Administració local, escriure el nom de l´Administració.
6. Logotip de l´entitat (format JPG o PNG)
7. Web, Twiter. Facebook i Linkedin de l´entitat
8. Nom, correu i telèfon de la persona referent del projecte.

Detalls del projecte presentat:
9. Títol del projecte. El títol de la proposta com a màxim haurà de tenir 10
paraules.
10. Municipi/ s on es desenvolupa el projecte
11. Cal triar dins quina gran temàtica s´acull la proposta (caldrà triar-ne
una del desplegable)
OPCIÓ A) Innovació en l’organització o en la gestió de les entitats del
Tercer Sector Social.
En aquest cas cal identificar el projecte en un dels següents àmbits
(caldrà triar-ne un del desplegable):
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-

Innovació tecnològica
Innovació organitzativa i gestió de qualitat

OPCIÓ B) Innovació en la intervenció social en l’àmbit del Tercer
Sector.
Dins aquesta opció caldrà identificar l’àmbit d´intervenció i el
col·lectiu on s’emmarca la proposta):
Àmbit d´intervenció (caldrà triar-ne un del desplegable):
-

Atenció comunitària centrada en la persona
Atenció integrada social i sanitària
Pobresa i exclusió social
Inserció laboral i treball protegit
Habitatge i pobresa energètica
Sensibilització i campanyes
Formació i educació formal
Educació en el lleure

Col·lectiu (caldrà triar-ne un del desplegable):
-

Infants i/o joves
Dones i LGTBI
Gent Gran
Persones amb discapacitat
Nouvinguts i/o minories ètniques
Malalties
Salut mental i/o addiccions
Aturats
Reclusos i exreclusos
Famílies

12. Descripció de l'experiència. Màxim 500 caràcters amb espais.
13. Foto de l’experiència i/o del servei (format JPG o PNG)

Detalls de la persona que presentarà el projecte en el Congrés:
14. Nom i cognoms
15. DNI
16.Correu electrònic
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Resolució de la convocatòria de participació
La resolució del Comitè Organitzador es farà pública el 2 de juliol de 2018,
com a molt tard.

Gratificacions
No es remunerarà econòmicament cap proposta escollida. Es donarà una entrada
personal i intransferible al VI Congrés, per la persona que fa la presentació.

Persona de contacte
Per a qualsevol dubte contactar amb Xènia Carné:
continguts.congres@tercersector.cat
Tlf: 933 105 707
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