
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Pàgina  de 
Mod. SolSub_A1_10
C:\Users\fabregaspe\Documents\Eva - COMUNICACIO\LOGOS DIBA_2019\Marca DB positiu horitzontal_ample35mm.jpg
ANNEX 1
MEMORIA DE L'ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la convocatòria
Codi ID BDNS
Àrea / Servei / Oficina
2. DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o raó social
CIF o NIF
Correu electrònic a efectes de notificació
Número de telèfon mòbil a efectes de notificació
3. PROGRAMA, ÀMBIT I LÍNIA SUBVENCIONABLE (Indicar un àmbit i una línia subvencionable de la base 4 de la convocatòria en els quals s'emmarca el projecte. La tria de la línia no és vinculant)
4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
4.1. Títol del projecte
4.2. Descripció del projecte
4.3. Identificació de la necessitat, col·lectiu al qual s'adreça i impacte social del projecte
5. OBJECTIUS I ACTIVITATS DEL PROJECTE
5.1. Objectiu general
5.2. Objectius específics
5.3. Activitats (cal relacionar-les amb els objectius)
Activitat
Objectius relacionats
Descripció de l'activitat
Temporalització
6. CAPACITAT DE L'ENTITAT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE
6.1. Experiència en projectes de naturalesa similar
6.2. Adequació del pressupost (explicació de les partides i mecanismes d'ajust pressupostari) 
Nota: En cap cas es consideraran despeses subvencionables: dietes i manutenció, adquisició de béns materials i equipaments inventariables ni l'IVA quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
6.3. Elements de qualitat, ètica i transparència en la gestió
7. PLA DE TREBALL (fases, calendari d'execució, equip de treball i funcions del personal propi, del contractat per al projecte i del voluntariat)
8. SEGUIMENT, AVALUACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE
8.1. Mecanismes de seguiment i avaluació del projecte
8.2. Indicadors d'avaluació
Indicador
Fase del projecte
Descripció de l'indicador  
8.3. Impacte (resultats esperats)
8.4. Estratègies de comunicació i difusió del projecte
9. IMPACTE TERRITORIAL DEL PROJECTE
9.1. Municipis on es realitza l'activitat
9.2. Municipis de procedència dels usuaris
10. TREBALL EN XARXA AMB ELS AGENTS I RECURSOS DE L'ENTORN
10.1. Agents i recursos amb els quals es col·labora en el projecte
10.2. Canals i mecanismes de coordinació amb els agents i recursos de l'entorn
11. PERSPECTIVA DE GÈNERE
11.1. Incorporació de la perspectiva de gènere tant en els objectius com en les activitats, en la metodologia i en els indicadors de seguiment i avaluació
11.2. Mesures implementades a l'entitat per eliminar estereotips i prejudicis per raó de gènere
12. PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES
12.1. Descripció de la participació en les diferents fases del projecte
12.2. Mesures que s'introdueixen per garantir la participació de les persones usuàries
13. ACCIONS I METODOLOGIES INNOVADORES
13.1. Descripció de les accions i/o metodologies d'innovació que s'apliquen
13.2. Sistemes o mecanismes per implementar la innovació al projecte
PROGRAMA A. CURES A LA COMUNITAT
14. ASPECTES ESPECÍFICS
Àmbit 1.a) Com s'aplica la perspectiva d'inclusió social i comunitària en les accions del projecte
Àmbit 1.b) Com es te en compte el perfil de la persona afectada o de la família cuidadora
Àmbit 1.c) Actuacions que inclou el projecte per millorar el benestar físic i emocional i/o l’empoderament de les famílies cuidadores i de les persones amb dependència
Nombre de places ofertes i cost de l’activitat, si s’escau (cal indicar cost unitari o dia d’acolliment en família i cost que haurien d’assumir les famílies) (Únicament pels projectes de Respir)
15. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS DEL PROJECTE
PROGRAMA B. DRETS BÀSICS I PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT I/O RISC SOCAL
16. ASPECTES ESPECÍFICS (Omplir com a mínim els apartats que corresponguin a l’àmbit al qual s’ajusta el projecte, tenint en compte els criteris de valoració de la base 11 de la convocatòria)
Àmbit 2.a) Com s’ajusta el projecte a les característiques dels usuaris i/o sistemes de quantificació utilitzats
Àmbit 2.b) Com es promouen les competències personals i l’empoderament de les persones destinatàries
Àmbit 2.c) Com s’aplica el treball comunitari en el projecte
Àmbit 3.a) Accions en què la persona amb discapacitat o amb trastorn mental és subjecte actiu del seu propi procés
Àmbit 3.b) Com es tenen en compte els aspectes psicosocials i la participació ciutadana i social de les persones amb problemes de salut mental i/o discapacitat
Àmbit 3.c) Identificació dels factors psicosocials relacionats amb l'estigma i la discriminació de les persones amb discapacitat o amb trastorn mental i accions de sensibilització	
Àmbit 4.a) Com es promou el bon tracte cap a les persones amb addiccions, les persones grans, els infants, adolescents i les seves famílies
Àmbit 4.b) Per persones grans amb risc d'exclusió i addiccions: accions de sensibilització per afavorir la disminució de les situacions de risc identificant les persones destinatàries i els agents de suport per fer difusió de la campanya. Per infància: mesures per a la disminució de les situacions de risc social d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de sensibilització, prevenció i/o detecció.
Àmbit 4.c) Per persones grans amb risc d’exclusió i addiccions: accions de foment de les relacions intergeneracionals.  Per infància: capacitació de competències parentals i/o el reforç de les xarxes de suport social i familiar.
17. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS DEL PROJECTE
PROGRAMA C. CICLE DE VIDA
18. ASPECTES ESPECÍFICS (Omplir com a mínim els apartats que corresponguin a l’àmbit al qual s’ajusta el projecte, tenint en compte els criteris de valoració de la base 11 de la convocatòria)
Àmbit 5.a) Previsió i promoció de la participació activa de les persones beneficiàries en les diferents fases del disseny i desplegament del projecte, amb orientació a la coproducció i perspectiva interseccional
Àmbit 5.b) Accions de promoció de les relacions intergeneracionals
Àmbit 5.c) Vinculació amb altres activitats o projectes de la pròpia entitat o d’altres institucions que es desenvolupen al territori i que tenen com a objectius: la garantia, difusió i reconeixement dels drets dels infants i adolescents, i/o de les persones grans; i la seva participació social i la lluita contra les discriminacions per qüestions d’edat	
19. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS DEL PROJECTE
PROGRAMA D. IGUALTAT DE GÈNERE, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA
20. ASPECTES ESPECÍFICS (Omplir com a mínim els apartats que corresponguin a l’àmbit al qual s’ajusta el projecte, tenint en compte els criteris de valoració de la base 11 de la convocatòria)
Àmbit 6.a) Eixos de desigualtat, interseccionalitat i/o situacions de vulnerabilitat que es tenen en compte
Àmbit 6.b) Programa global de sensibilització i prevenció en polítiques de gènere en què s’inclou el projecte
Àmbit 6.c) Capacitat multiplicadora i/o de transformació social
Àmbit 7.a) Eines d’informació, assessorament i orientació contra el racisme i la xenofòbia, i/o atenció a les víctimes. Sostenibilitat i continuïtat en el temps del suport i l’adaptació a situacions d’especial complexitat
Àmbit 7.b) Accions que afavoreixen el treball socioeducatiu, intercultural, la sensibilització i el reconeixement de la diversitat, la igualtat de tracte i no discriminació, i la garantia dels drets humans, des d'una aproximació interseccional
Àmbit 7.c) Congruència entre els objectius, activitats, necessitats i interessos de la població a la que s’adreça. Promoció de l'apoderament de les persones beneficiàries, els permet adquirir eines que faciliten l’acollida, el coneixement de l’entorn, i afavoreix la seva inclusió social
Àmbit 8.a) Accions que posen en valor el bé comú, la solidaritat, el suport mutu i l’apoderament veïnal en els espais comunitaris de proximitat, des del respecte a la diversitat i els drets humans i amb una mirada interseccional
Àmbit 8.b) Intervencions en l’àmbit de la convivència i el civisme, intervencions comunitàries i accions de sensibilització, formació i seguiment de resultats previstos
Àmbit 8.c) Incorporació dels diversos agents dels barris, pobles o ciutats (veïns i veïnes, entitats i administracions) per fomentar el treball transversal i cooperatiu, per construir la memòria col·lectiva i apoderar el veïnat
21. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS DEL PROJECTE
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D. Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència
D. Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència
1. Cures en la comunitat (famílies cuidadores, Respir i Serveis Tutelars)
2. Subsistència material
3. Persones amb discapacitat o amb trastorn mental
4. Infància, adolescència i persones grans en risc d’exclusió social
5. Cicle de vida: infància, adolescència i persones grans
6. Igualtat i diversitat
7. Acollida i ciutadania intercultural. Lluita contra el racisme i la xenofòbia
8. Convivència i dret a la ciutat
7.1. Suport en els processos d’acollida i coneixement de l’entorn
7.2. Diversitat i ciutadania intercultural
7.3. Suport i acompanyament a persones migrades en situació d’especial complexitat
7.4. Lluita contra el racisme i la xenofòbia
7.5. Atenció a la víctima del racisme i la xenofòbia
7.1. Suport en els processos d’acollida i coneixement de l’entorn
7.2. Diversitat i ciutadania intercultural
7.3. Suport i acompanyament a persones migrades en situació d’especial complexitat
7.4. Lluita contra el racisme i la xenofòbia
7.5. Atenció a la víctima del racisme i la xenofòbia
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