La Fundació Mutuam
Conviure fidel al seu
compromís amb la
promoció de la recerca
relacionada amb la
gerontologia clínica i
l'atenció sociosanitària
convoca la 14a edició
dels Premis de Recerca
Fundació Mutuam
Conviure.

14

Serveis del Grup Mutuam
MUTUAM Sanitat
Atenció primària concertada
Hospitals sociosanitaris i Hospitals de dia
PADES: Programa d’atenció domiciliària i equips de suport
EAR: Equips de suport a l’atenció sanitària en residències
UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
MUTUAM Residencial
Apartaments per a gent gran
Residències assistides
Centres de dia
MUTUAM a Casa
Serveis d’atenció a domicili
Teleassistència
Centre de Vida Independent:
Ajudes tècniques i adaptacions de la llar
MUTUAM Assegurances
Servei Gent Gran: orientació i resposta social
Assegurança dental
Assegurança podològica
MUTUAM Activa
Viatges i excursions per a gent gran
Tallers de memòria
Jornada "No jubilis la memòria"

edició

Premis
de recerca
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Finalitat
Els premis de Recerca Fundació Mutuam Conviure promouen
projectes de recerca o de millora de la pràctica clínica en
l’àmbit de la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària.
Per això premiem dues categories de premis:
A. Projectes que es porten a terme a Catalunya
B. Projectes que es porten a terme en algun centre o servei
del Grup Mutuam.

Participants
Per a la categoria A, poden participar professionals titulats
de forma individual o col·lectiva. Han de desenvolupar la seva
activitat en qualsevol centre o servei de Catalunya, dins dels
àmbits objecte d’aquest premi.
Per a la categoria B, poden participar professionals titulats
de forma individual o col·lectiva. Han de desenvolupar la seva
activitat en algun centre o servei del Grup Mutuam, dins dels
àmbits objecte d’aquest premi.

Per optar al premi
En les dues categories cal:
1. Presentar personalment o per correu certificat, un original
i cinc còpies del projecte a:
Secretaria de la Fundació Mutuam Conviure
A/a: Sra. Núria Viñeta
c/ Casp 17, 4t,
08010 Barcelona
T. 93 247 94 45
Indicant Premis de Recerca Fundació Mutuam Conviure

3. Certificar si el mateix projecte té altres ajuts o beques
públiques o privades per a dur-lo a terme.
4. Aportar una carta de conformitat del director, el cap o el
responsable del centre on s’ha de dur a terme la recerca.
5. Presentar el currículum de l’investigador principal i, si
escau, del cap del grup o del responsable de la unitat on
treballa l’investigador principal.
No poden optar al premi projectes que ja hagin estat premiats
en altres convocatòries de la Fundació Mutuam Conviure o
altres entitats.
Els projectes de recerca han de ser originals i no poden haver
estat publicats anteriorment.

Termini de presentació
La data límit de presentació serà el dia 31 d’octubre de 2014.

Idioma
Els projectes s’han de presentar en català.

Dotació dels premis
Cadascuna de les categories està dotada amb un premi de
6.000 euros, el 50 % del qual es farà a mans de la, o de les
persones guardonades en l’acte de lliurament de premis
previst i el 50 % restant, a la presentació de la memòria final.
Els premis poden declarar-se deserts si el jurat considera
que cap dels projectes presentats reuneix les condicions
necessàries per optar-hi.

Jurat

2. En el projecte hauran de constar:
- Objectius, metodologia, mitjans humans i tècnics
disponibles per a dur-lo a terme. Centre o centres
on es desenvoluparà.
- Pla de treball i calendari del projecte, amb compromís del
candidat a presentar una memòria anual de la situació del
projecte. En cas que tingui una durada d’execució superior
a un any, s’ha d’especificar.
- Pressupost de realització del projecte.

El jurat està format per cinc persones proposades per la
Fundació Mutuam Conviure. Els membres del jurat no poden
optar a cap premi, ni tan sols com a coautors.
Actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, un representant
de la Fundació Mutuam Conviure.

Veredicte
El secretari comunicarà la decisió del jurat a la o les persones
guardonades. La decisió constarà en acta signada per tots els
membres del jurat, serà inapel·lable i es donarà a conèixer
públicament el dia del lliurament dels premis.
La Fundació Mutuam Conviure es reserva el dret de resoldre
totes les situacions o dubtes que es puguin presentar en el
decurs d’aquesta convocatòria i que no s’hagin previst.

Exposició i lliurament dels premis
El lliurament dels premis es durà a terme durant la IX Jornada
Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure, que tindrà lloc
el dia 19 de novembre a l’auditori del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona.

Publicació
Si s’edita una publicació a partir del projecte guanyador s’ha
de fer constar de manera explícita el suport de la Fundació
Mutuam Conviure per a la realització del treball.

