Rotary Club del Berguedà
Passeig de la Pau, 27
08600 Berga
BASES PER SELECCIONAR LES ENTITATS, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS QUE
PODEN OPTAR A SER BENEFICIARIS DEL CONCERT II MEMORIAL MOSSÈN
BALLARIN DEL ROTARY CLUB DEL BERGUEDÀ ANY 2017
Aquestes bases es redacten amb la finalitat d’establir els, criteris objectius de selecció de les entitats,
associacions i col·lectius que poden optar a rebre els recursos obtinguts en el concert benèfic anual
del Rotary Club del Berguedà, II Memorial Mossèn Ballarín.
1.- Poden optar a la selecció per ser beneficiaris del concert anual del Rotary Club del Berguedà
totes les entitats, associacions i col·lectius que tinguin entre els seus objectius principals algun dels
següents:
-

L’acolliment i atenció de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o
problemàtiques socials diverses.
L’acolliment i atenció de persones amb problemes d’addicions i drogodependències.
L’acolliment i atenció de persones immigrants o desarrelades.
L’atenció i suport de persones de la tercera edat i col·lectius amb malalties que generen
problemes d’atenció en el seu entorn familiar i social, i als familiars que els atenen.

2.- L’àmbit d’actuació d’aquestes entitats, associacions i col·lectius serà la comarca del Berguedà o
alguna de les seves poblacions, si bé no s’exclou que puguin treballar a més en altres territoris.
3.- Hauran de presentar una breu memòria on es detalli el projecte i la destinació de l’ajut sol.licitat
al Rotary Club del Berguedà.
4.- També hauran de presentar còpia dels seus estatuts, en el cas d’associacions i entitats.
5.- Es valorarà positivament:
- Que els beneficiaris de l’ajut siguin el col·lectiu el més ampli possible del Berguedà
- Que el col·lectiu o persones beneficiades no tinguin altres ajuts o aquests siguin de petita
quantitat
- Que el projecte sigui innovador a nivell local o comarcal
- Que suposi un increment i millora de l’assistència al col·lectiu atès
- Que pugui generar llocs de treball i noves activitats econòmiques
- Que la previsió dels beneficis del projecte es perllonguin al màxim en el temps
- Que siguin iniciatives sorgides de la pròpia comarca del Berguedà
- La trajectòria de l’entitat, associació o col·lectiu a la comarca.
6.- La selecció de l’entitat, associació o col·lectiu beneficiari del concert es farà per un Jurat format
per:
- Un representant del Consell Comarcal del Berguedà
- Un representant d’un Ajuntament del Berguedà
- Un representant d’entitats cíviques, culturals o religioses del Berguedà
- Un representant per cada una de les associacions, entitats o col·lectius beneficiats en els dos darrers
concerts de l’any anterior, els quals no podran presentar projectes.
- Un representant del Rotary Club del Berguedà, sense vot, que actuarà com a secretari
7.- El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el 27 d’octubre de 2017.
8.- Les propostes es poden fer arribar al local del Grup Horitzó del Berguedà (Plaça. Europa, 3 –
Berga), amb el següent horari de 9h a 13 i de 17h a 20h.
Berga, 2 d’octubre de 2017

