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Els premis Ricard Vaccaro a l'Ètica
i al Compromís Social són un
reconeixement a les activitats
individuals o col·lectives que aporten
o contribueixen a una millora de
les condicions de vida de totes les
persones, sigui com sigui la seva edat
i circumstàncies, i en particular a les
persones que tenen alguna discapacitat.

Els premis
Ricard
Vaccaro

Per què?
Des de la seva creació, la missió dels premis Ricard Vaccaro ha estat i és
destacar i reconèixer el paper de totes aquelles persones i/o institucions
que han contribuït i/o contribueixen de manera desinteressada, voluntària i
altruista al foment del bé comú en l'àmbit social i de la salut, específicament
en el col·lectiu de les persones amb discapacitat.

Qui pot
presentar-se?

Qualsevol persona o entitat que aporti
o contribueixi a una millora en les
condicions de vida de les persones
que tenen algun tipus de discapacitat.
No s'accepten auto-candidatures,
únicament presentacions que facin
referència a una tercera persona o
entitat/institució.

Premis

Es concediran
tres guardons:

Quina documentació s'ha
d'aportar per a presentar una
candidatura?



La documentació adjunta s'ha d'enviar al següent
correu electrònic:
ricardvaccaro@observatoridiscapacitat.org.

La candidatura ha de presentar els següents documents:

1.
2.
3.

4.
5.

Formulari d'Inscripció
Carta de presentació de la persona o entitat que presenta una
candidatura. Extensió màxima d'1 pàgina a 1 cara, escrita en Times
New Roman a doble espai i a grandària 12.
Text Justificatiu de la presentació de la candidatura: resum de 		
treballs realitzats per la persona o entitat/institució presentada com
a candidata, trajectòria a favor de l'ètica i el compromís social, 		
projectes en marxa o qualsevol activitat que justifiqui la presentació
de la candidatura. Extensió màxima de 2 pàgines a 1 cara, escrita en
Times New Roman a doble espai i a grandària 12.
Fotografia de la persona o entitat presentada.
Logotip de l'entitat, si en té.

 En l'àmbit de l'Accessibilitat i el Disseny Universal. Patrocina RENFE
 En l'àmbit de la Recerca de la Salut. Patrocina Fundació la Caixa
 En l'àmbit de la Innovació Social i les TIC. Patrocina El Consorci de la

Zona Franca

Cerimònia de
lliurament de
premis

El termini per a
presentar candidatures
a la Tercera Edició dels
Premis Ricard Vaccaro
a l'Ètica i al Compromís
Social romandrà obert
fins a les 23.59 hores del

dia 30 de juny del
2019.

El lliurament dels premis
tindrà lloc a Barcelona el
21 d'octubre de 2019 en el
Sopar de Gala del
I Congrés sobre ‘El dret
a l'autonomia personal.
Discapacitat física i
orgànica, envelliment i
cronicitat’. Aquest congrés
es celebrarà els dies 21 i 22
d'octubre en el Centre de
Convencions Internacional
de Barcelona (CCIB).

21/ 22

d'octubre de 2019

CCIB

Centre de convencions
internacional de Barcelona

www.observatoridiscapacitat.org

La documentació s'ha d'enviar per correu electrònic a:
ricardvaccaro@observatoridiscapacitat.org

