RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA CEESC 2019
D’AJUTS A INICIATIVES SOCIALS I COOPERACIÓ

Resolució del Comitè Avaluador sobre la Convocatòria
_____________________________________________________________________________________
A la setena Convocatòria d’Ajuts a Iniciatives Socials i Cooperació del CEESC s’hi ha presentat
7 projectes fins al 15 de juliol de 2019, data final marcada per a poder optar a les ajudes. Primer
de tot, doncs, volem donar les gràcies a totes les entitats, organitzacions i professionals que
us hi heu presentat.
Quatre dels projectes presentats s’han ubicat en la primera tipologia de propostes que acullen
les bases de la convocatòria: de cooperació internacional que es porten a terme en països
empobrits o projectes nacionals que es porten a terme amb col·lectius empobrits. I tres, en la
segona: com a projectes innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les educadores
socials. Volem donar en segon terme, també, un reconeixement a totes les entitats i
professionals per l’esforç en el redactat i la presentació dels projectes.
Després que tots els membres del jurat valoressin els projectes segons els criteris marcats a la
convocatòria, s’arriba a l’acord de donar el premi a 3 propostes:
-

Per ser el projecte més puntuat i valorat pel conjunt del jurat. La iniciativa està ben
dissenyada, estructurada i descrita en general. Per un costat, la proposta es treballa des
de la interseccionalitat, la intercooperació i el treball en xarxa. Per l’altre, el projecte es
centra i s’acota en i per un col·lectiu concret i molt desfavorit. Es completa el cercle amb
la tornada d’objectius assumits que, després, potenciaran futurs projectes. El projecte és
transferible i replicable. I basat en l'experiència, en el temps i els professional de les
activitats, on compta amb la contractació d’una educadora social. Per tant, el jurat
conclou que el projecte Dones amb llar és mereixedor d’endur-se la quantia de 1.700 €
de la present convocatòria. Aquest s’emmarca dins de la segona tipologia de la convocatòria,
de projectes innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les educadores socials.

-

Per ser un projecte complet, interessant i amb un fort potencial de transferència. Que
reconeix i multiplica la figura professional de l’educació social en la cooperació i la
protecció a la infància i adolescència, qüestió central en l’àmbit social d’arreu. Es
treballa des del lloc on s'origina la problemàtica per donar oportunitats a joves més
vulnerables. És una proposta d’intervenció preventiva i no pal·liativa. L’experiència
extreta d'una prova pilot, reforça el seu coneixement i la posada en marxa del projecte.
Aposta, doncs, per la investigació i la prova-error sobre el terreny. Per tant, el jurat
conclou que el projecte Des de l’altra Riba és mereixedor d’endur-se la quantia de
1.500 € de la present convocatòria. Aquest s’emmarca dins de la primera tipologia de
projectes, de cooperació internacional que es duguin a terme en països empobrits, o projectes
nacionals que es duguin a terme amb col·lectius empobrits.

-

I per últim, com a tercer projecte més ben puntuat, es vol destacar i valorar una
iniciativa necessària que es planteja l’objectiu que la comunitat sigui agent de canvi i
suport a famílies amb persones amb trastorns de l’espectre autista (dimensió
comunitària). I per fer-ho possible, posa a l’eix principal d’aquest projecte la figura, les
competències i les responsabilitats de l’educador o educadora social perquè aquest tiri
endavant i així sigui possible. L’educador/a capaç d’interrelacionar entre la família i la

comunitat d'una forma més àgil i eficaç. Per tant, el jurat conclou que el projecte L'acció
comunitària com a eina social pe r l’apoderament entre les famílies a través de
l'educadora social és mereixedor d’endur-se la quantia de 1.400,38 € de la present
convocatòria. Aquest s’emmarca dins de la segona tipologia de la convocatòria, de projectes
innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les educadores socials.
Projectes que es van presentar a la Convocatòria
_____________________________________________________________________________________
A tots els projectes presentats a la Convocatòria, el CEESC proposa i ofereix l’assessorament
de l’espai Niu del Col·legi: un espai de trobada, treball, d’intercanvi, discussió, millora,
reinvenció i creació de projectes i activitats d’interès entorn l’àmbit social, posant a l’abast dels
seus responsables, el coneixement i l’expertesa del seu equip tècnic, i la pròpia xarxa relacional i
de contactes en l’àmbit del Col·legi. Per posar-vos en contacte amb aquest servei, envieu un
correu electrònic a projectes@ceesc.cat.

El Comitè avaluador de la convocatòria nomenat per la Junta de Govern del CEESC

-

Francesca Ferrari i Òscar Martínez, com a membres de la Junta de Govern del CEESC.
Julio Martínez, com a col·legiat/ada sense responsabilitats polítiques dins el Col·legi,
membre del grup i projecte Sèniors del CEESC.
Ariadna Gomà, membre de la junta del CEESC a Lleida i persona amb demostrada
experiència en els àmbits d’actuació de la convocatòria.
Laia Grabulosa, com a representant d'una organització catalana contractant
d'educadores i educadors socials.

Secretari del jurat de la convocatòria: Pep Guasch, tècnic de participació, universitats i projectes
del CEESC.
En un termini de 15 dies naturals es poden presentar esmenes i al·legacions a la decisió del
Comitè. Un cop acabat aquest termini, se signarà el conveni de patrocini i col·laboració.

Aragó, 141-143, 4a planta · 08015 Barcelona
Tel. 934 521 008 · Fax 935 183 054 · ceesc@ceesc.cat · www.ceesc.cat

2/9 - CONVOCATÒRIA COOPERACIÓ 2019

1. Dones amb llar. Associació Centre d'Acollida Assís
2. L'acció comunitària com a eina social per a l’apoderament entre les famílies a través
de l'educadora social. D'APRENEM, Associació per a la Inclusió de les persones amb
Trastorns de l'Espectre Autista.
3. Projecte de millora de la seguretat alimentària i la nutrició a través de la dinamització
agroecològica i l'alfabetització a 30 dones de la comuna de Kandiaye a la regió de
Kolda (Senegal). De la Fundació Privada Guné.
4. Acompanyament familiar per a la prevenció del desemparament infantil a la
província de Maputo. De la Fundació Privada Main.
5. Des de l’altra Riba (Marroc). De la Fundació Privada Utopia.
6. Prollema. De l'Associació Cultural La Muga.
7. Polykastro Cultural Center. D'Open Cultural Center.

Recordatori de l’objecte de la convocatòria i dels criteris de valoració de les propostes

Els projectes presentats a aquesta convocatòria hauran d’enquadrar-se en les següents
tipologies:
(1) Projectes de cooperació internacional que es duguin a terme en països empobrits o
nacionals que es duguin a terme amb col·lectius empobrits i que promoguin la professió
d’educador social i/o l’associacionisme professional dels educadors i educadores
socials, o que siguin impulsats per educadors/ores socials en els àmbits propis de
l’educació social.
(2) Projectes innovadors que fomentin l'ocupació dels educadors i les educadores socials, a
través de noves empreses o entitats d’iniciativa social, durant el primer any d’activitat.



Qualitat tècnica: formulació de resultats clars, objectius i mesurables;
coherència de les activitats previstes amb els resultats esperats; inclusió d’un
cronograma detallat de les activitats i fases de la intervenció (20%).



Multiplicitat i diversitat d’agents implicats (20%).



Impacte potencial. Identificació i quantificació dels beneficiaris del projecte.
Reforç que suposa del teixit social (20%).



Model econòmic de sostenibilitat. Pressupost detallat i coherent, amb una
relació equilibrada entre els recursos emprats i els resultats previstos (10%).



Capacitat d’execució (10%).



Grau d’innovació que suposa la proposta (10%).



Persones col·legiades al CEESC i entitats amb conveni amb el CEESC
involucrades en el projecte (10%)
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