Bases 2018

Categoria social
En aquesta categoria, l’objectiu és premiar la
trajectòria de joves que, pel seu lideratge i
compromís personal, hagin assolit èxits en la
creació i l’impuls de projectes d’integració de
persones i grups marginats o en risc d’exclusió,
amb visions noves i amb resultats tangibles, en
el marc d’entitats o empreses socials.

Emprenedoria i innovació
La FPdGi convoca els Premis Fundació Princesa de Girona 2018 amb la
voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i
la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves
emprenedors i innovadors que demostrin inquietud per construir un món
més just en un entorn globalitzat i que tinguin la capacitat d’assumir riscos i
la motivació necessària per induir canvis en la societat.

Premis a la trajectòria de joves
Quatre categories premien les trajectòries de joves que han desenvolupat projectes o negocis —especialment si aquests han comportat dificultat o risc— i
que, d’aquesta manera, han estat capaços d’induir, de manera creativa, canvis positius en la societat en quatre àmbits diferents:
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RECERCA CIENTÍFICA
SOCIAL

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE
EL PROCÉS
Web: www.fpdgi.org
A/e: premis@fpdgi.org
Telèfon: +34 972 410 410

Categoria social
Aquest document és un resum de les bases de participació per a la
categoria SOCIAL. El text complet de les bases, el detall de les categories
restants i altres informacions d’interès es troben a disposició
del públic a:
Web: www.fpdgi.org
Informació addicional sobre el procés:
A/e: premis@fpdgi.org
Telèfon: +34 972 410 410
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…atur, pobresa,
discriminació, èxit
En aquesta categoria, l’objectiu és premiar la trajectòria de joves que, pel
escolar, discapacitat,
seu lideratge i compromís personal, hagin assolit èxits en la creació i
l’impuls de projectes d’integració de persones i grups marginats o en risc
cooperació, risc
d’exclusió, amb visions noves i amb resultats tangibles, en el marc d’entitats d’exclusió…
o empreses socials.

Criteris d’avaluació
1. Exemplaritat Aquest criteri és excloent



Es busca que, en la seva trajectòria, la persona candidata hagi demostrat
capacitat de lideratge i d’organització.



Ha de servir de model inspirador perquè altres joves s’impliquin en
iniciatives de caràcter social en el marc d’entitats del tercer sector o
empreses socials.



La persona ha de destacar pels seus valors i comportament ètic.



2. Diferenciació
El jurat avaluarà la tasca de la persona candidata com a creadora o
impulsora dels projectes en els quals ha participat, així com el seu
caràcter diferencial pel que fa a:





l’enfocament innovador en la recerca de solucions,
la sostenibilitat en el temps dels projectes engegats, i
la possibilitat de reproduir-los en altres àmbits d’actuació o
geogràfics.

Requisits que han de complir els
candidats


Tenir entre 16 i 35 anys d’edat abans de la data límit de presentació de
candidatures. És a dir, els/les candidats/ates han d’haver nascut entre l’1
de novembre del 1981 i el 31 d’octubre del 2001.




Haver nascut o residir legalment a Espanya.

Els avals han de tenir forma de carta personalitzada i s’han d’incloure en
el camp corresponent del formulari de candidatura.



3. Impacte social
El jurat valorarà el paper de la persona candidata en:




l’orientació a problemes rellevants per a la societat, i
l’efecte transformador, positiu i quantificable, de la realitat dels col·lectius
als quals es dirigeix.

4. Excel·lència en la gestió

valorarà positivament que la persona candidata hagi impulsat projectes i que
 Es
demostri bones pràctiques de gestió i disposi d’elements contrastats d’avaluació
dels resultats quantitatius, com ara la definició de plans d’acció i objectius,
l’adopció de bones pràctiques de rendició de comptes en matèria de gestió
pressupostària dels projectes, etc.

 Es valorarà que la persona candidata també hagi impulsat i participat en tasques i
treballs de rendició de comptes sobre els projectes que incloguin, per exemple,
informes públics de seguiment així com la participació davant d’organismes
públics i altres fòrums orientats a donar a conèixer les iniciatives i els projectes
socials.

Presentació de les candidatures en la
categoria social
Les candidatures s’han de presentar abans del 30 d’octubre del 2017.
Només es consideraran vàlides les candidatures que es presentin a través del
formulari accessible al web www.fpdgi.org.
Les reunions del jurat tindran lloc durant el primer semestre del 2018.
Les candidatures són individuals, ja que el Premi vol distingir trajectòries concretes de joves.
Si un projecte és impulsat per més d’una persona, totes es poden presentar candidates de manera
individual, si bé és possible que el Premi només s’atorgui a una d’elles. Una mateixa candidatura
individual es pot presentar a diferents categories. En el cas que resulti premiada en la primera
categoria que es decideixi, la candidatura en qüestió quedarà exclosa de les següents candidatures

Premi FPdGi 2017
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Miriam Reyes Oliva
La premiada ha estat distingida per una trajectòria personal
enfocada a la solidaritat i a l’impacte social, buscant la igualtat
d’oportunitats i mirant de trobar solucions en un àmbit tan complex
com l’autisme.
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