Experiències de transformació
a les organitzacions per la millora
de la salut i l’atenció a les persones
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PREMIS +FUTUR
Et sents que formes part d’una experiència de transformació en la teva
organització? La vostra experiència implica canvis per millorar la salut i
el benestar de les persones que ateneu? La vols explicar?

El Projecte +Futur es construeix a partir de les experiències de
transformació en les organitzacions. Junts hem dibuixat un escenari de
tendències i hem definit les Àrees d’Acció Prioritàries presentades en
la I Jornada +Futur el passat 13 de setembre de 2018, moment que va
significar el punt d’inici de les actuacions de desplegament del projecte.

Ara, a la Jornada +FUTUR d’aquest any, volem mostrar com les entitats
associades a La Unió estan actuant per avançar-se, amb experiències de
transformació en les seves organitzacions treballant amb un peu al futur.

En aquesta I edició, totes les experiències presentades que reuneixin
els requisits seran publicades al Portal +FUTUR. Entre aquestes,
se’n seleccionaran 5 nominades als Premis, que es presentaran
presencialment a la II Jornada +FUTUR el pròxim 20 de juny.
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PREMIS 2019
BASES DEL CONCURS

4. Criteris de valoració

1. Requisits

• Innovació i originalitat: grau de renovació que
comporta

En els Premis +FUTUR hi pot participar qualsevol
organització (entitat, centre o equip) associada a La
Unió o conjuntament amb una enitat associada.
Les experiències de transformació han d’estar
relacionades amb alguna de les 8 Àrees d’Acció
Prioritàries del +FUTUR.
Les experiències presentades han d’estar en curs o
finalitzades en els últims 12 mesos.

2. Format
El contingut explicatiu mínim ha d’incloure: el perquè

• Valor de millora: valoració del grau de millora que
aporta per als pacients i per al sistema

• Factibilitat: possibilitat de dur a terme
• Presentació dels resultats: indicadors i valoració de
l’impacte
• Planificació: objectius de la transformació i
descripció del procés d’implantació
• Persones: implicació de les persones de
l’organització i el seu entorn en la implantació de la
renovació
• Reproductivitat: capacitat d’estrendre’s a altres
àrees, organitzacions i/o al conjunt del sector

de l’experiència, els objectius, qui hi està implicat, en
quin moment està, què és nou, els resultats obtinguts
i les dificultats identificades.
Es poden enviar en format vídeo (màxim 3’), pòster,
presentació (màxim 5 pantalles incloent la de portada)
o document (màxim 6 pàgines).

3. Àrees d’Acció Prioritàries
Les experiències que es presentin han de fer referència
a processos de transformació en les organitzacions
relacionats amb alguna o vàries d’aquestes àrees:
• Transformació digital

5. Premi
Es premiaran dues experiències.
El primer té una dotació de 2.000 euros i serà a
decisió del jurat. El segon té una dotació de 1.000
euros i serà escollit per votació del públic.
Els premis es fallaran durant la jornada. En cas que el
premi del jurat i el públic coincidissin, es donaria el del
jurat a l’entitat, i el del públic, a la segona experiència
més votada.

6. Lliurament
Els Premis s’entregaran durant la II Jornada +FUTUR

• Humanització, experiència de les persones ateses
i decisions compartides

de La Unió, prevista el dia 20 de juny de 2019.

• Transformació model assistencial

PRESENTACIÓ I TERMINIS

• Incorporació dels avenços en el coneixement amb
avaluació de l’efectivitat i eficiència
• Canvis de rol, multiprofessionalitat i innovació en
la gestió dels equips professionals
• Flexibilització d’estructures, integració de serveis i
models en xarxa
• Responsabilitat social i bon govern
• Contribució en la transformació del model
sanitari i social, orientat a resultats i a donar una
resposta adequada a les necessitats de les persones
amb recursos disponibles

Presentacions
Les experiències candidates al premi s’han d’enviar al
correu premismesfutur@uch.cat a través formulari
de presentació de candidatures.

Termini de presentació
La presentació de projectes i experiències finalitzarà
el 15 de maig.
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Amb la col·laboració de:

