II CONCURS D’IDEES I PROJECTES
DE LA FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN- 2017
1. Objectiu de la convocatòria
El Concurs d’Idees i Projectes de la Fundació Catalana Síndrome de Down té
per objectiu fomentar la participació de les persones amb síndrome de Down
o altres discapacitats intel·lectuals i les seves famílies i, alhora, donar suport a
aquells projectes que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les
persones o bé al coneixement i conscienciació social sobre la discapacitat
intel·lectual.
2. Qui pot presentar-s’hi - Requisits per participar a la convocatòria
Poden optar al Concurs totes aquelles persones amb síndrome de Down o
altres discapacitats intel·lectuals, així com les seves famílies. És requisit per
presentar-se al Concurs ser soci de la Fundació. La candidatura pot ser
individual o per grups. En cas que sigui per grups, hi haurà d’haver una
persona responsable que actuarà com a portaveu i interlocutor del grup.
3. Característiques i àmbit dels projectes
Les idees i projectes presentats poden estar relacionats amb qualsevol àmbit
de la vida de les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats
intel·lectuals i han de complir amb els següents requisits:
 Contribuir a un benefici general del col·lectiu i no específic ni limitat a
les persones que presentin el projecte.
 Ser afins als valors i principis de la Fundació Catalana Síndrome de
Down.
 Contribuir a almenys un d’aquests objectius:
o Millora de la qualitat de vida de les persones i les seves famílies.
o Projecció, coneixement i conscienciació social positiva sobre la
discapacitat intel·lectual.
4. Termini d’execució dels projectes
Els projectes presentats aquest any s’han de dur a terme entre els mesos de
juny del 2017 i juny del 2018.
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5. Valoració dels projectes
a. Jurat
Un comitè format per professionals de la Fundació Catalana Síndrome de
Down de diferents àmbits valorarà totes les propostes rebudes i decidirà a
quin o quins projectes podrà donar suport econòmic.
b. Criteris de valoració
Els criteris que es tindran en compte a l’hora de fer la valoració dels projectes
són els següents:
 Capacitat de dur a terme el projecte per part de la persona o persona
que el presenta.
 Abast i incidència, nombre de persones beneficiades.
 Viabilitat econòmica i que compti amb altres fonts de finançament.
 Innovació.
6. Quantia de l’ajuda i tipus de despeses subvencionables
L’aportació econòmica total que la Fundació Catalana Síndrome de Down
destina per col·laborar amb el projecte o projectes seleccionats pel jurat
serà de 1000 euros a distribuir entre el total de projectes seleccionats.
Aquesta aportació es podrà destinar a sufragar els costos relatius a adquisició
de material o de prestació de serveis professionals però en cap cas es podrà
destinar a cobrir dietes i honoraris de les persones que presenten el projecte.
7. Presentació de propostes i documents necessaris
Les propostes s’hauran de fer arribar per escrit, seguint el format de formulari
de presentació de propostes inclòs en l’annex, a través del següent correu
electrònic nferrer@fcsd.org.
A part del formulari de presentació de propostes, es podran adjuntar altres
documents complementaris que ajudin a valorar millor el projecte.
Les propostes es podran presentar en català o castellà indistintament.
8. Terminis
El termini de presentació de propostes acabarà el 31 de maig de 2017.
Durant el mes de juny el jurat farà la valoració corresponent i es comunicarà
quin/s han estat el/s projecte/s escollits.
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Els projectes s’hauran de dur a terme entre el mes de juny de 2017 i el mes de
juny del 2018.
Un cop aprovat el projecte s’establirà un calendari de seguiment i tancament.
Abans del 15 de juliol de 2018 s’haurà de presentar el qüestionari de valoració
i la justificació de les despeses.
9. Justificació de l’ajuda i edició de materials
Els responsables dels projectes seleccionats hauran de presentar una
justificació de despeses un cop acabat el projecte, d’acord amb el formularis
que es facilitaran.
D’altra banda, qualsevol material que s’editi ha de ser supervisat i portar el
logo de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
10. Contacte i resolució de dubtes
Per qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte
amb la persona responsable del Servei d’Atenció a les Famílies a través del
correu electrònic nferrer@fcsd.org o del telèfon 93 215 74 23.
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