Premis Fundación Caser - Dependència i Societat 2014
La Fundación Caser para la Dependencia convoca els seus premis Dependència i Societat.
Objecte: fomentar i impulsar treballs de recerca relacionats amb la dependència, que portin a un millor coneixement
de la realitat i les seves possibles solucions a nivell social i global. L’ objectiu dels premis és reconèixer la feina de
persones i entitats que treballen per la integració i la millora de la qualitat de vida de les persones dependents, així
como el suport a les seves famílies, i/o contribuent a la divulgació i sensibilització de la societat.
Modalitats:
1. Premi I+D en la Dependència: A la persona, entitat o institució que, dintre de l’ àmbit universitari o científic, hagin
portat a terme estudis o investigacions, de caràcter innovador, que fomentin la cerca de solucions viables i eficaces
per la millora de la qualitat de vida de les persones dependents i les seves famílies.
2. Premi a l’ Excel·lència en la Dependència: A la persona, empresa o entitat que hagi destacat pel
desenvolupament d’ iniciatives o treballs que hagin contribuït a donar solucions integrals als problemes derivats de
la dependència, considerant tots els aspectes de la mateix, ja siguin de caire econòmic, normatiu, de garantía de
equitat o altres, que condicionin la vida del dependent. Es valorarà especialment la naturalesa innovadora, així com
el seu caràcter de universalitat.
3. Premi de Comunicació y Dependència: A la persona, empresa o entitat que, en l’ àmbit de la comunicació, hagi
contribuït, de manera significativa, a la informació, divulgació i sensibilització de la societat respecte del món de la
dependència.
Elegibilitat:
- Els treballs candidats al premi no se podran presentar a més d’ una de les categories. Hauran d’ estar finalitzats
amb anterioritat a aquesta convocatòria i no haver esta premiats per la Fundación Caser.
- No s’ estableix cap limitació respecte als concursants. En cas de ser varis els autors d’ un treball premiat, la
organització ho entendrà com realitzat a partes iguales.
Dotació:
- Premi I+D: un primer premi de 10.000 €, acompanyat d’ una obra d’ art amb referència a l’ esperit del premi.
A més, un accèssit de 1.500 €, junt amb un diploma acreditatiu.
- Premi Excel·lència: un primer premi de 18.000 €, acompanyat d’ una obra d’ art amb referència a l’ esperit del
premi.
A més, un accèssit de 3.000 €, junt amb un diploma acreditatiu.
- Premi Comunicació: un primer premi de 6.000 €, acompanyat d’ una obra d’ art amb referència a l’ esperit del
premi.
A més, un accèssit de 1.000 €, junt amb un diploma acreditatiu.
Termini de presentació de candidatures en el VHIR: 23 març 2014
Termini oficial: 30 Març 2014
Més informació: Premis Caser
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