Bases del Premi NAFENT 2010 al millor projecte d'intervenció per la convivència en
l’entorn social deis joves

1. Participants
La convocatòria s'adreça a joves d’ entre 12 i 30 anys de centres educatius i entitats
relacionades amb adolescents o joves.
L'elaboració del projecte i la seva posada en pràctica ha de ser fruit d'un treball en equip en
que han de participar tant adults (professorat, personal no docent, monitors, pares, mares...)
com, i sobre tot, joves.
Els projectes han de ser elaborats en grup amb un mínim de tres persones.
Cada grup només pot presentar un únic projecte.
Cada centre o entitat pot presentar diversos projectes, sempre i quan, la composició dels
equips sigui diferent.
2. Procediment de presentació de projectes
La fitxa de presentació del projecte es troba disponible a: www.grecmail.cat
www.mediatk.cat
Un cop omplerta s'ha d'enviar a grec@grecmail.cat especificant "Premi al millor projecte
d'intervenció per la convivència en l’entorn social dels joves 2010".
Entre les fitxes rebudes el jurat seleccionarà aquells projectes que s'ajustin més a les
característiques proposades i que treballin més els valors que intentem desenvolupar.
En cas d'estar entre els projectes seleccionats, GREC es posarà en contacte amb la
persona responsable del projecte per tal que, en un termini màxim de 15 dies, ens pugui
lliurar documentació complementària, de manera que permeti adjudicar el premi amb la
màxima objectivitat.
3. Termini
El termini de presentació de la fitxa inicial de presentació del projecte finalitza el dia 8
d’octubre de 2010.
4. Criteris de valoració
Per optar al premi els projectes hauran de ser inèdits i hauran de promoure el foment de la
participació i la convivència en l’entorn social deis joves.
En la concessió dels premis es tindrà en compte:
1. La coherència, viabilitat i originalitat del projecte d'intervenció.
2. La participació de diferents estaments/sectors d'edat en l’elaboració del projecte, que
sigui el resultat d'un veritable treball en equip.
3. La implicació i participació deis joves en la detecció, definició i desenvolupament de
les activitats que proposi el projecte per a la millora del seu entorn i de les relacions
que s'estableixen amb la resta de la societat.

4. Que siguin projectes d'intervenció que facilitin espais de trobada pel foment de la
relació i concreció d'iniciatives que impliquin els joves en la resolució de situacions
conflictives com agents actius per la convivència.
5. Que descriguin eixos de canvi i de millora, proposats pels mateixos joves.
5. Jurat
El Jurat el presidirà un membre de GREC i estarà compost per un màxim de 5 persones
especialitzades.
Els premis poden ser declarats deserts a criteri del jurat.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
El jurat es reunirà per a deliberar durant el mes d’octubre 2010
6. Comunicació del veredicte
Es farà públic durant el mes d’octubre de 2010 en el lloc i hora que es comunicarà
oportunament a tots els participants.
GREC convocarà a les persones autores dels projectes perquè facin una presentació del
seu projecte, amb motiu del lliurament dels premis
7. Premis
S'atorgaran dos premis:
1. Premi Catalunya...........................................

2.500,00 euros

2. Premi de les vegueries................................
que es repartiran com segueix:

7.000,00 euros,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Girona..............................
Alt Pirineu.........................
Lleida................................
Camp de Tarragona.........
Terres de l’Ebre................
Catalunya Central.............
Barcelona..........................

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Un cop atorgats els premis, l’equip de GREC proposarà als corresponents centres i entitats i
als equips que en siguin autors la possibilitat de fer-ne difusió.
Es valorarà també la possibilitat de publicar-los juntament amb els resultats obtinguts.
El premi es lliurarà a la Entitat o Centre al que pertanyi l’equip que hagi elaborat el projecte,
que podrà comptar, a més, amb l’assessorament i la col·laboració de GREC.
8. Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria implica la plena i total acceptació de les presents
bases que es troben a: www.grecmail.cat www.mediatk.cat

