PRIMERS PREMIS DE BONES PRÀCTIQUES DE LA FUNDACIÓ MAP 2022
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS
La Fundació MAP va convocar uns primers Premis d’Investigació i Innovació 20122013 destinats a reconèixer la feina dels professionals que dediquen esforços i
coneixements a l’estudi, la investigació i les pràctiques innovadores a favor de les
persones amb discapacitat.
La segona edició d’aquests Premis, 2016-2017, es va enfocar a reconèixer els
projectes per objectius treballats en el marc del Pla estratègic 2012-2016 de l’entitat
i també els treballs d’investigació i recerca duts a terme pels professionals de suport
en el marc d’alguna formació més extensa com un postgrau o un màster.
Recollint l’experiència dels anteriors certàmens i fent un pas més per poder abastar
i reconèixer la pràctica professional del dia a dia i l’impacte que té sobre la qualitat
de vida de les persones ateses, es convoquen els Primers Premis de Bones
Pràctiques de la Fundació MAP 2022. Uns premis que arriben en plena
implementació del nou model organitzatiu centrat en la persona i que volen ser un
reconeixement a la tasca diària que es fa en aquest nou marc.
La missió d’aquest certamen és donar a conèixer i premiar aquelles pràctiques dutes
a terme pels professionals de suport de l’entitat que milloren la qualitat de vida,
l’empoderament, l’autonomia, el benestar, la vida independent, l’activitat en
comunitat, la inclusió... de les persones ateses i de les persones treballadores del
Centre Especial de Treball (CETMAP) i l’empresa d’inserció InserMAP. Volem posar
en valor tota aquesta tasca i fer-ne difusió perquè serveixi d’exemple cap a la pròpia
entitat i cap a altres entitats del tercer sector que comparteixen la nostra missió.

Podem definir les bones pràctiques com un conjunt coherent d’accions útils,
rellevants i significatives (experiències, projectes, activitats, actuacions,
metodologies, eines de treball, etc.) que han obtingut bons resultats en un
determinat context i que s’espera que, en contextos semblants, obtinguin resultats
similars. Aquestes bones pràctiques poden servir de guia i orientació a professionals
i/o tècnics que vulguin posar en marxa o millorar projectes o accions concretes.
Des de les diferents unitats i equips de treball es realitzen activitats diàries que
reflecteixen bones pràctiques i que, en moltes ocasions, són desconegudes per la
resta de professionals de la Fundació MAP.
Volem que tots els i les professionals de suport de l’entitat se sentin interpel·lats per
aquests Premis. Per això les bones pràctiques a presentar es poden emmarcar en els
àmbits d’actuació de les cinc unitats de treball de l’organització (Feina, Comunitat i
Vida Independent, Benestar, Suport i Estratègica) i hauran de tenir un impacte
directe en persones ateses i/o professionals del CETMAP i InserMAP. Un impacte
que sigui mesurable i demostrable en aspectes com la qualitat de vida, el benestar,
l’autonomia, l’empoderament, la inclusió, la participació a la comunitat, l’adquisició
de drets, la vida independent, la qualitat del lloc de treball, la capacitació, les
habilitats...
S’han establert tres categories a premiar:
 Bones pràctiques amb impacte en persones ateses.
 Bones pràctiques amb impacte en persones treballadores del CETMAP i
InserMAP.
 Bones pràctiques realitzades a través del treball col·laboratiu entre
diferents equips i unitats amb impacte en persones ateses o en persones
treballadores del CETMAP i InserMAP.

2. COM PARTICIPAR
Als Primers Premis de Bones Pràctiques de la Fundació MAP s’hi poden presentar
tots i totes les professionals de suport de l’entitat que vulguin explicar com la
implantació d’una bona pràctica o iniciativa en el seu àmbit de treball ha suposat
una millora cap a les persones ateses o persones treballadores del CETMAP i
InserMAP.
Pot ser una presentació individual o en grup.

No es poden presentar projectes de recerca, tesis doctorals o altres treballs
d’investigació realitzats en el marc de formacions externes dels professionals. Han
de ser pràctiques lligades a la feina diària a la Fundació MAP.
Per tal d’ajudar a identificar aquestes pràctiques o iniciatives, es posa a la vostra
disposició l’equip de Metodologia, Coneixement i Impacte Social, que podeu
contactar a través del correu equip_metodoimpacte@fundaciomap.com
Cal comunicar l’interès a participar als Premis mitjançant un correu a
equip_metodoimpacte@fundaciomap.com on expliqueu breument què voleu
presentar. A continuació, el mateix equip us lliurarà la plantilla de la memòria que
s’haurà d’emplenar per poder participar al certamen.
El més important de la iniciativa a presentar és que pugui transmetre uns resultats
mesurables i demostrables i que es vegi l’evolució d’aquesta millora de cara a les
persones ateses i/o persones treballadores del CETMAP i InserMAP.

3. TERMINIS DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació dels treballs s’inicia el 9 de maig de 2022 i finalitzarà el 28
de febrer de 2023. Un temps suficient per veure l’aplicació de la pràctica, ja sigui
existent o de nova implementació, i poder-ne valorar els resultats.
La idea és que aquests premis tinguin continuïtat i que, amb una periodicitat anual,
puguin anar posant en valor la feina que es fa a la Fundació MAP cada any.

4. PREMIS
Recordem que els premis estableixen aquestes tres categories:




Premi Bones Pràctiques amb impacte en persones ateses.
Premi Bones Pràctiques amb impacte en persones treballadores del CETMAP
i InserMAP.
Premi Bones Pràctiques realitzades a través del treball col·laboratiu entre
diferents equips i unitats amb impacte en persones ateses o en persones
treballadores del CETMAP i InserMAP.

Hi haurà tres premis amb dotació econòmica per categoria:




Primer premi de cada categoria: 1.000 euros.
Segon premi de cada categoria: 500 euros.
Tercer premi de cada categoria: 250 euros.

El premi serà per cada projecte guanyador, independentment del número de
persones que el presentin.
Els premis es lliuraran entre el mes març i abril de 2023, després que el jurat hagi
pogut valorar els treballs i hagi escoltat les presentacions que hauran fet els seus
autors i autores. La idea és que aquestes presentacions es puguin fer en un acte
públic i obert per tal de donar a conèixer les bones pràctiques que s’estan duent a
terme a la Fundació MAP.
Aquest acte tindrà lloc a les instal·lacions de la Fundació MAP en un acte retransmès
en línia que es pugui visualitzar i difondre posteriorment.

5. JURAT
L’equip de Metodologia, Coneixement i Impacte Social de la Fundació MAP
comprovarà que els treballs presentats compleixin els requisits demanats a la
memòria. Un cop comprovat, faran arribar els projectes a un jurat extern format per
persones expertes en l’àmbit de la discapacitat i la malaltia mental.
Aquest jurat farà una primera valoració de les memòries presentades, però no podrà
prendre cap decisió sense haver escoltat la presentació oral dels treballs per part
dels seus autors i autores.
Aquesta presentació es farà en un acte convocat durant els mesos de març i abril de
2023 a les instal·lacions de la Fundació MAP i l’equip de Metodologia, Coneixement
i Impacte Social en definirà les característiques en funció dels treballs presentats.
El mateix dia de l’acte de presentació, el jurat haurà de fer la deliberació i proclamar
els guanyadors/es.
El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts si no hi ha candidats/es o la
qualitat de les propostes presentades no és la desitjada.

6. RESUM BASES REGULADORES
1. Es pot presentar qualsevol professional de suport de la Fundació MAP que
desenvolupi l’activitat en alguna de les cinc unitats organitzatives (Feina,
Comunitat i Vida Independent, Benestar, Suport o Estratègica).
2. Pot ser una presentació de forma individual o col·lectiva.
3. Els treballs poden fer referència a projectes, pràctiques o iniciatives ja iniciades
o que encara s’hagin d’iniciar. El més important és que presentin l’evolució en
l’impacte a les persones ateses o persones treballadores del CETMAP i
InserMAP en aspectes com la qualitat de vida, el benestar, l’autonomia,
l’empoderament, la inclusió, la participació a la comunitat, l’adquisició de drets,
la vida independent, la qualitat del lloc de treball, la capacitació, les habilitats...
4. No es poden presentar projectes de recerca, tesis doctorals o altres treballs
d’investigació realitzats en el marc de formacions externes dels professionals.
Han de ser pràctiques lligades a la feina diària a la Fundació MAP.
5. Els treballs han de lliurar-se a través de la plantilla de memòria que s’enviarà a
la persona o grup de persones que es presentin. S’ha d’emplenar amb la lletra
que ja proposa el document per defecte i s’han d’emplenar tots els apartats.
6. Els treballs es poden lliurar fins el dia 28 de febrer de 2023 de manera telemàtica
al correu equip_metodoimpacte@fundaciomap.com
7. Els treballs seran exposats pels autors/es durant l’acte de lliurament de premis,
que tindrà lloc entre el març i l’abril de 2023, amb les indicacions donades des
de l’equip organitzador.
8. Els treballs quedaran en propietat de la Fundació MAP que en podrà fer l’ús que
en cregui convenient per a la seva difusió.

