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Elements a tenir en compte abans d’iniciar la sol·licitud
Qui pot participar en la convocatòria del Premi Voluntariat 2020?
Quines novetats hi ha en aquesta convocatòria?
Com he de presentar la sol·licitud?
Quin és el tema de la convocatòria d’enguany?
Consideracions generals
Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
Quants projectes puc presentar per optar al Premi Voluntariat 2020?
Si sóc l’entitat premiada, què he de fer?

1. Elements a tenir en compte abans d’iniciar la sol·licitud
Què trobareu en aquesta guia?

Els requisits que la
vostra entitat ha de
complir per participar en
aquesta convocatòria

Els elements que us
permetran entendre la
finalitat del Premi
Voluntariat 2020

Els aspectes a tenir en
compte quan prepareu i
presenteu el vostre
projecte

Important!

Aquesta guia no pretén substituir la lectura de les bases reguladores ni de la
convocatòria. Cal que les llegiu detingudament per poder conèixer totes les
obligacions, condicions, etc., que heu de complir.
Per a més informació podeu visitar: voluntariat.gencat.cat/entitats/premi-voluntariat/

2. Qui pot participar en la convocatòria del Premi Voluntariat
2020?
Només poden participar les entitats inscrites en el Cens d’entitats de voluntariat de
Catalunya en la data de publicació de la convocatòria corresponent.

3. Quines novetats hi ha en aquesta convocatòria?
La quantitat màxima destinada en aquesta convocatòria és de 20.000 euros,
distribuïda segons el que estableix la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària:
-1r Premi: 10.000 euros
-2n Premi: 6.000 euros
-3r Premi: 4.000 euros

4. Com he de presentar la sol·licitud?
Ho podeu fer des del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya:
tramits.gencat.cat
O accedint a la nostra pàgina web: voluntariat.gencat.cat/entitats/premi-voluntariat/
Cal que el representant legal de l’entitat, o la persona degudament autoritzada, disposi
d’un

certificat

electrònic

vàlid

(ho

podeu

consultar

accedint

a:

web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/).

5. Quin és el tema de la convocatòria d’enguany?

La convocatòria del Premi Voluntariat 2020 se centra en els projectes que
promouen el voluntariat inclusiu. A efectes d’aquest Premi, s’entén que un

projecte és de voluntariat inclusiu quan facilita i promou la participació des
d’una perspectiva àmplia i accessible de les persones que volen ser
voluntàries, i també dona cabuda a les persones que habitualment, per la seva
situació social i/o personal, no acostumen a incorporar-se al voluntariat.
En aquesta edició, per tant, el Premi vol reconèixer els projectes de voluntariat
que incorporen aquestes persones i que, des del voluntariat, treballen pel seu
empoderament personal.

Important!
Recordeu que NO es poden presentar projectes o activitats que hagin estat
premiats en els tres anys anteriors a la convocatòria d’enguany.

6. Consideracions generals
•

La puntuació màxima que es pot assolir és de 100 punts.

•

La puntuació mínima que cal aconseguir per optar al Premi Voluntariat és de 60
punts.

•

Si cap sol·licitud assoleix la puntuació mínima de 60 punts, el Premi Voluntariat
es declararia desert.

7. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan
redacti el projecte?
Tot i que no hi ha un model estàndard per a la presentació del projecte o activitat, cal
que tingueu en compte els criteris de valoració següents:
1) La qualitat del projecte o activitat presentat, vinculada a l’objecte de la
convocatòria (puntuació màxima: 50 punts). Aquest criteri valora:
a. l’estructura del projecte o activitat. És important explicar també la
metodologia, és a dir, com heu dut a terme el projecte o l’activitat, de
quina manera us heu organitzat per poder-lo desenvolupar i fer-ne el
seguiment. Expliqueu-nos com heu emprat els recursos de l’entitat
(materials i humans). Expliqueu-nos també com heu materialitzat
aquests ítems en l’execució del vostre projecte o activitat. (fins a un
màxim de 20 punts).

b. els objectius que es va fixar la vostra entitat per dur a terme el vostre
projecte o activitat. Cal que siguin clars i que estiguin alineats amb el
que ha pretès el projecte (fins a un màxim de 20 punts).
c. la incorporació de la perspectiva de gènere. Ens heu d’explicar si hi
està present des del mateix moment del disseny del projecte o si pel
tipus de projecte només s’incorpora el llenguatge no sexista; o bé si no
escau... (fins a un màxim de 5 punts).
d. els sistemes d’avaluació per tal de verificar si s’han assolit els
objectius del projecte que ens presenteu. Podeu explicar si preveieu un
seguiment i una avaluació continus o us plantegeu fer-ho al final del
projecte. També ens podeu explicar com heu recollit la informació per
poder fer l’avaluació (instruments), els indicadors que heu fet servir i
com els heu recollit, i els resultats que heu assolit (si estan en la línia
del que havíeu previst abans del projecte) (fins a un màxim de 5
punts).
2) Nombre i tipologia de les persones que han intervingut en el projecte
(puntuació màxima: 15 punts). Es valoren els diferents agents implicats en el
projecte i el rol de cadascun, com s’ha previst la implicació de totes les
persones que intervenen en el projecte presentat i com ha estat la interacció
entre totes elles i la vostra entitat. Es valora positivament que hi hagi participat
el màxim de persones de l’entitat, no només en atenció al seu nombre, sinó
també quant als diferents perfils (persones associades, personal contractat,
persones usuàries i persones voluntàries), i els diferents graus d’implicació
corresponents.
3) El pes específic del voluntariat en el projecte presentat (fins a un màxim de
25 punts). Cal que ens expliqueu de quina manera ha participat el voluntariat
en l’elaboració, l’execució i l’avaluació del projecte o activitats presentats, així
com els espais estables de participació interna pensats per a les persones
voluntàries i com es van preveure i recollir les aportacions que feien.
4) Difusió (puntuació màxima: 10 punts). Expliqueu quina estratègia vau seguir
per donar a conèixer el projecte o l’activitat i amb quins recursos vau comptar.

8. Quants projectes puc presentar per al Premi Voluntariat
2020?
Només podeu presentar UN SOL projecte o activitat per entitat per concórrer al Premi
Voluntariat 2020.

9. Si sóc l’entitat premiada, què he de fer?
Si la vostra entitat ha estat premiada d’acord amb el que estableix el punt 3 d’aquesta
guia, s’haurà de presentar a l’acte de commemoració del Dia Internacional del
Voluntariat d’aquest any 2020.
S’informarà convenientment a les entitats premiades del dia, el lloc i l’hora de
commemoració del Dia Internacional del Voluntariat.

