BASES 1º CERTAMEN PROVINCIAL INICIATIVA
SOLIDÀRIA 2015/2016
Fundació Jóvenes y Desarrollo
CONVOCA: Fundació Jóvenes y Desarrollo, amb domicili social en C/ Sagunto 192 46009 València y
con CIF: G‐82641408 va decidir engegar els premis Iniciativa Solidària. www.jovenesydesarrollo.org;
www.iniciativasolidaria.org
ÀMBIT: Provincial.
OBJECTIUS DEL CERTAMEN:
• Reconèixer els projectes de caràcter solidari engegats per joves, contribuint a la seua promoció i
difusió perquè la resta de la societat, i l'entorn en el qual viuen aquests joves, conega aquest tipus
d'activitats.
• Visibilitzar els projectes solidaris realitzats per joves, com a mostra de la seua implicació en la
consecució d'un món més just que trenque amb l'esti gma que recau sobre la població
més jove.
• Contribuir a la formació en educació per al desenvolupament dels joves perquè
coneguen les
necessitats de la població més empobrida i es comprometen amb la construcció d'una societat més
justa.
• Afavorir la comunicació i el treball en xarxa entre els joves implicats en els diferents projectes
solidaris, les institucions educatives i les organitzacions de la societat civil.
QUI POT PARTICIPAR:
• Joves entre 14 i 20 anys que realitzen pràctiques educatives solidàries, vinculades a l'Educació per
al Desenvolupament durant el període d'1 setembre de 2015 al 6 de maig de 2016 ja siga per compte
propi, d'institucions educatives, de gestió estatal o privada degudament reconegudes, centres
juvenils, associacions juvenils, ONG, etc.
• Es poden presentar un nombre il·limitat d'Iniciatives Solidàries per institució o persones, lliurant
per a açò un formulari per cada iniciativa, degudament emplenat.
Nota important: Les iniciatives dutes a terme per menors d'edat, han de presentar-se al 1º
Certamen Provincial d'Iniciativa Solidària mitjançant l'aval d'un adult, que donarà fe de la
realització de la mateixa i de la veracitat de les dades aportades en el corresponent formulari
d'inscripció.
REQUISITS PER A PRESENTAR LA INICIATIVA SOLIDÀRIA:
• Requisit per a presentar la Iniciativa Solidària serà que els joves esti guen implicats en
l'acció solidària.
• En el cas de que la Iniciativa procedisca d'un Centre educatiu, l'adult responsable ha de
donar degut compte de la presentació d'aquesta iniciati va al 1º Certamen
Provincial a l'adreça del centre i que aquests informen als pares, mares i/o tutors
dels joves.
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•Les iniciatives dutes a terme per joves entre 18 i 20 anys, no requereixen de l'aval d'un adult per a
presentar el formulari d'inscripció al 1º Certamen Provincial d'Iniciativa Solidària.
• Les iniciatives solidàries presentades han d'haver‐se realitzat durant l'any lectiu 2015/2016, desde
l'1 de setembre de 2015 fins al 6 de maig de 2016.
CRITERIS D'AVALUACIÓ
Es valorarà de forma especial:
• La participació dels joves en l'origen, disseny i desenvolupament de les activitats.
• La implicació de la comunitat educativa, en el cas que la iniciativa procedisca d'un centre
educatiu, i la implicació d'altres associacions o entitats en el cas de procedir d'una associació o
col·lectiu social.
• La contribució a millorar la percepció de la societat cap als problemes i les seues causes que
afecten als països en desenvolupament.
• L'originalitat, intenció i coherència de les propostes.
• La seua continuïtat en el temps.
• Els resultats concrets obtinguts per la iniciativa.
• L'enviament, juntament amb el formulari, de material addicional que certifique la veracitat de la
etc…)
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA INICIATIVA SOLIDÀRIA:
•La presentació de la iniciativa solidària haurà d'ajustar‐se als requeriments d'aquestes bases i a
l'especificat en el seu respectiu Formulari d'Inscripció.
http://www.iniciativasolidaria.org/contenidos/bases‐e‐inscripcion
• El Formulari es pot emplenar En línia o descarregar‐ho en format word, a través de
http://www.iniciativasolidaria.org/contenidos/bases‐e‐inscripcion
• Una vegada emplenat el Formulari, ha d'arribar a la Fundació Jóvenes y Desarrollo d'alguna de
les següents formes:
O Per e‐mail: epd.cvalenciana@jovenesydesarrollo.org ,
O per correu postal al 1º Certamen Provincial Iniciativa Solidària: Calle Sagunto 192, València CP:
46009.
• El termini de presentació d'Iniciatives Solidàries finalitza el 6 de maig de 2016.
• El resultat del jurat es realitzarà en el termini d'una setmana màxim, posant‐se en contacte
telefònic o vial mail, amb la iniciativa premiada.
• La Fundació Jóvenes y Desarrollo podrà invalidar qualsevol projecte, en qualsevol fase del
concurs si aquest no compleix els requisits de les bases.
CATEGORIES
 Categoria Provincial: Es presentaran les iniciatives realitzades en la Província de València i la
iniciativa premiada serà presentada a la categoria Nacional i guanyarà 400€ per a reinvertir
en la seua iniciativa.
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RECONEIXEMENTS DEL CERTAMEN INICIATIVA SOLIDÀRIA 2015/2016
En el 1º certamen Provincial d'Iniciativa Solidària 2016, al guanyador de les iniciatives presentades
en la Província de València se li lliurarà un premi de 400 € per a reinvertir en el projecte solidari i
participarà en el 10º Certamen nacional d'Iniciativa Solidària a Madrid, acompanyat d'un adult
responsable.
El lliurament de premis del certamen provincial, es realitzarà en un acte en el qual assistiran un
representant de la ONGD, un representant de la Diputació i almenys tres representants de la
iniciativa guanyadora.
En l'acte se signarà un compromís que els diners atorgats serà reinvertit en el projecte, així com el
compromís per part del centre/col·lectiu, d'elaborar una memòria de les despeses i activitats en
els quals s'ha reinvertit el premi, en el termini d'un any.
El 10º Certamen d'Iniciativa Solidària 2016 lliurarà a més del primer premi nacional un esment
especial a la iniciativa guanyadora en el Certamen Provincial. El lliurament de premis tindrà lloc el
DISSABTE 21 DE MAIG DE 2015 en Caixaforum (Po del Prado, 36, Madrid)
En el cas que la iniciativa guanyadora, desestimen finalment el premi, el jurat per ordre de
prioritat atorgarà el premi a la següent iniciativa millor valorada.
COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DEL JURAT:
• El resultat de les iniciatives premiades, es donaran a conèixer entre els dies 7 i 13 de maig.
• Els guanyadors del 1º Certamen Provincial d'Iniciativa Solidària no podran negociar ni
transferir a tercers els premis obtinguts.
• Únicament s'acceptarà la possibilitat de trasferir el guardó en el cas que les persones que
hagen obtingut el premi, INICIATIVA SOLIDÀRIA JyD 2016, renuncien al mateix, per la qual
cosa aquest passaria a atorgar‐se a la Iniciativa Solidària que major puntuació haguera
obtingut.
• En el cas que per qualsevol circumstància el guanyador no poguera o volguera acceptar el
premi, o renunciara al mateix, Jóvenes y Desarrollo procedirà a designar al següent
guanyador en reserva. En el cas que els altres guanyadors en reserva al seu torn no
acceptaren o renunciaren al premi, aquest es declararà desert.
PUBLICACIÓ DE LES INICIATIVES SOLIDÀRIES 2015/2016:




Una vegada rebut el formulari i el mateix annex a cadascuna de les iniciati ves que
parti cipen en el 1º Certamen Provincial, es publicaran en la web:
www.iniciativasolidaria.org en la secció Certamen/Iniciatives regionals.
Coneguda la iniciativa guanyadora 2015/2016, s'adonarà d'aç'o i es publicar'a en el portal de
www.iniciativasolidaria.org, i en les xarxes socials de la ONGD jóvenes y Desarrollo, i
altres canals de difusió.
Totes les fotografies i vídeos que s'annexen al formulari de la Iniciativa presentada en els
quals apareguen menors d'edat hauran d'haver sigut autoritzades prèviament pels tutors
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legals dels mateixos per a la seua publicació, del que tindrem coneixement a través del
formulari d'inscripció al 1º Certamen Provincial d'Iniciativa Solidària. En cas contrari, no es
podran publicar les imatges responent a la normativa vigent de la Llei 15/1999 sobre
protecció de dades de caràcter personal.
JURAT: Totes les iniciatives seran valorades per un jurat compost per:
 President de la Fundacin Jóvenes y Desarrollo‐JyD.
 Responsable i tècnic del Departament d’Educació per al Desenvolupament de JyD.
 Responsable del Departament de Voluntariat de JyD
 Personal extern a la ONGD (2‐3)
 Representant de la Diputació de València(1‐2)
CONSIDERACIONES GENERALES:
• Totes les institucions i persones que participen en el Certamen Provincial “Iniciativa Solidària”
2015/2016 accepten les bases d'aquesta convocatòria, així com les resolucions del Jurat que
fallarà en instància única i sense recurs de consideració ni apel·lació. Igual que qualsevol
situació, conflicte o controvèrsia derivat de la interpretació d'aquestes Bases i Condicions serà
dirimit pels organitzadors.
• La participació en el 1º Certamen Provincial suposa l'acceptació de les presents bases íntegrament,
en conseqüència, qualsevol manifestació de no acceptació de les mateixes suposaràl'exclusió del
participant, i per tant Jóvenes y Desarrollo quedarà alliberada de qualsevol obligació que poguera
haver contret amb el participant.
• Quan circumstàncies imprevistes de força major ho justifiquen, l'organització podrà suspendre o
donar per finalitzat el Certamen.
• L'incompliment de les bases del concurs, així com l'ocultació de dades, la seua alteració o
manipulació, podrà ser causa de desestimació i, si escau, de reintegrament dels premis.
• Jóvenes y Desarrollo es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions del present
certamen, fins i tot la seua possible anul·lació abans de la data del tancament del mateix, sempre
que existisquen causes justificades, comprometent‐se a comunicar amb suficient antelació les noves
bases, condicions, o, si escau, l'anul·lació definitiva.
• Per a la publicació en la pàgina web de fotografies i vídeos en la qual apareguen menors d'edat,
Jóvenes y Desarrollo haurà d'haver rebut prèviament l'autorització dels tutors dels mateixos
inclosa en formulari d'inscripció.
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