PREMI SMBN AL MILLOR PROJECTE COMUNITARI
Al 2022 Salut Mental Barcelonès - Associació compleix 25 anys. En aquests temps la nostra
associació ha desenvolupat diversos projectes d’intervenció comunitària de rellevància i manté
un ferm compromís amb les actuacions a la comunitat i amb la comunitat, des de la convicció
que esdevenen el millor element de transformació social i lluita contra els prejudicis que pesen
sobre alguns dels col·lectius més vulnerables de la societat: transformar a partir de la
participació, conscienciar a través de l’acció. Amb motiu de la celebració del nostre 25é
aniversari, SMBN crea el premi al millor Projecte Comunitari del Barcelonès Nord.

OBJETIUS
-

Premiar al millor projecte comunitari del Barcelonès Nord que s’hagi desenvolupat total
o parcialment al llarg de 2021 en la seva contribució a l’àmbit social i per la seva
repercussió pel benestar emocional de les persones.

-

Contribuir a la difusió d’iniciatives comunitàries d’abast local de les poblacions del
Barcelonès Nord desenvolupades per entitats del tercer sector.

-

Ajudar al sosteniment de bons projectes comunitaris al territori i de les entitats que els
impulsen.

-

Valorar els projectes per la seva originalitat i el seu impacte per la població del territori
més que pels recursos i envergadura dels mateixos: “molta gent petita, a llocs petits,
fent coses petites pot canviar el món”

BASES
-

Les propostes han ser lliurades exclusivament en format digital, escrites en català o
castellà, en format PDF en cos de lletra 12 i en un document que no excedeixi les 10.000
paraules i que obligatòriament haurà d’incloure:
o

Una descripció del projecte que expliqui breument la seva finalitat, temporalitat en
la que es desenvolupa, persones a les que s’adreça i indicadors d’avaluació utilitzats

o

Memòria del projecte amb avaluació dels resultats aconseguits.

o

Breu escrit de com el projecte s’ajusta als objectius del premi.

o

El document pot incloure gràfics de qualsevol tipus o imatges (sempre que no
incompleixin la normativa respecte els drets d’imatge) que hauran de formar part
del mateix document PDF unitari.

o

Memòria de l’entitat corresponent a l’any 2021 (o 2020, en cas que encara no s’hagi
elaborat aquesta) que s’adjuntarà com a annex separat del document PDF principal.

o

Els projectes podran incloure també com a annex independent del document
principal altra material gràfic, vídeos (en format mp4 o wmv lliurat a través de Wetransfer o a través d’un link a canal de Youtube) o altres documents, sempre i quan

hagin estat elaborats en el marc de la realització del projecte i formin part integrant
de la realització d’aquest en les seves fases de difusió o implementació.
-

Les propostes han de ser lliurades exclusivament per una entitat malgrat que el projecte
sigui compartit per dues o més entitats. En aquest cas la entitat que es presenta haurà
d’aportar una carta signada pels responsables de la resta d’entitats notificant el seu
consentiment a la presentació al premi.

-

Únicament es valoraran projectes que tinguin una clara dimensió comunitària i que
incideixin total o parcialment a una o vàries poblacions del Barcelonès Nord (és a dir:
Badalona, Sant Adrià del Besòs i/o Santa Coloma de Gramanet).

-

Únicament es consideraran projectes que s’hagin desenvolupat total o parcialment al
llarg de 2021.

JURAT
-

Estarà composat per entre 5 i 7 membres i almenys un d’ells serà un representant de la
Junta i/o el Consell Assessor de SMBN que exercirà com a president del jurat. La resta
del jurat estarà format per persones amb un reconegut coneixement sobre projectes de
tipus comunitari a les poblacions del Barcelonès Nord i per persones de l’àmbit de l’acció
comunitària, bé sigui com a representants del tercer sector, dels col·legis professionals
o de les universitats.

-

En cas d’empat en les votacions el vot del president del jurat serà qualitatiu.

-

La decisió adoptada pel jurat no podrà ser recorreguda.

CRITERIS
-

El jurat en les seves deliberacions tindrà en compte els següents criteris per escollir el
millor projecte:
o

Relació entre els recursos de l’entitat (professionals i econòmics) i la dimensió
del projecte executat. El premi vol prioritàriament servir per a que entitats
petites d’abast local que sovint tenen major dificultat per presentar-se a
convocatòries puguin rebre suport i alè per desenvolupar bons projectes
comunitaris.

o

Dimensió comunitària quantitativa: en quant al volum de persones que es
beneficien de l’acció i qualitativa: en tant que es tracti de col·lectius de difícil
accessibilitat i/o mobilització.

o

Dimensió comunitària en tant que impliqui la col·laboració de diverses entitats
i o altres agents de la comunitat aliens a l’àmbit social.

o

Situació de vulnerabilitat del col·lectiu al que s’adreça i com l’actuació permet
millorar alguna o varies de les dificultats més significatives que afecten a aquest
col·lectiu.

o

Impacte dels canvis en quant a la seva contribució a la millora de la qualitat de
vida de les persones a les que atén i al seu benestar emocional.

o
-

Originalitat del projecte en quant als mecanismes i/o metodologia per
aconseguir els objectius proposats.

De forma complementària el jurat valorarà:
o

Claredat i qualitat en la redacció de les propostes.

o

Aportació de material gràfic complementari que permeti millorar la comprensió
dels projectes i del seu impacte.

DOTACIÓ DEL PREMI
-

El premi té una dotació de 2.000€ que es faran efectius entre els dies 2 i 6 de maig de
2022 mitjançant transferència bancària al compte corrent de l’entitat guanyadora.

-

La entitat guanyadora es compromet a presentar el seu projecte a les VI Jornades de
Salut Mental de Badalona organitzades per SMBN que es duran a terme a l’abril de 2022
i que enguany es dedicaran a Projectes d’Intervenció Comunitària.

-

SMBN també farà difusió del Projecte premiat a través dels seus canals habituals de
difusió.

CALENDARI
-

Les propostes es presentaran entre el 2 de gener i el 28 de febrer de 2022
(exclusivamente en format digital) a través de la següent adreça de correu electrònic:
administracio@assocsmbn.org indicant el concepte “Premi SMBN”.

-

La decisió del jurat es farà pública i es comunicarà a l’entitat guanyadora abans del 31
de març de 2022.

