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QUÈ ÉS?

Un document que descriu com ensenyar a l’equip a aplicar un 

tipus de metodologia i a conèixe l’us correcte de les eines per a 

la integració de immigrants a través de l’esport en regions 

concretes.
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OBJECTIU

Preparar el monitor/entrenador – Com aplicar la metodologia I usar el toolkit

GRUP OBJECTIU

• Entrenadors i monitors

• Treballadors socials

• Directors i tècnics

• Altres members de l’entitat

CONTINGUT

• Proposta metodològica

• Toolkit 

ON?

• Multiplier 

sport events

• Workshops

• Simcas
website

FORMAT

• Document Online



PROPOSTA METODOLÒGICA DE SIMCAS



• Aquesta proposta metodològica vol proporcionar recursos per millorar l’eficacia
de les intervencions portades a terme per promoure la integració dels immigrants
que viuen en zones d’exclusió a través de l’esport com a eina social

• Basat en les Activitats de SIMCAS (recerca, intercanvi d’experiències entre els
socis, el pilot test, la definició de la metodologia), la proposta es va desenvolupar
per presenter els principis claus I els elements organitzatius que poden millorar
l’efectivitat de les intervencions I proporcionar fitxes per analitzar l’entorn, I
seleccionar l’eina apropiada d’intervenció per dissenyar les accions basades en
el context.

SIMCAS  ‘PROPOSTA METODOLÒGICA’
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Els elements clau
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PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

Analitzar el context on tenen

lloc les Activitats amb

enquestes qualitatives I 

quantitatives considerant esl

recursos disponibles, els riscs, 

Ies diferents entitats

CONÈIXER EL CONTEXT



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

Per escollir Activitats esportives 
inclusives és important començar per un 
anàlisi preliminar de:

❖ Les necessitats I requeriments dels 
principals participants

❖ El context en el que tindran lloc

❖ Disponabilitat de recursos humans

QUINES ACTIVIATS 
MOTORES I ESPORTIVES?



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

CANVI DE REGLAMENT

Fer l’esport més accessible 
per un major nombre de 
participants I més alineat 
amb les necessitats 
específiques dels immigrants



SIMCAS METHODOLOGICAL APPROACH

PRACTIQUES 

ESPORTIVES 

INOVADORES

Desenvolupar noves
pràctiques esportives per fer 
emfàsi a la dimensió
integrative. Considerar
esprots que venen d’alters
cultures pot ser una
oportunitat per un 
aprententatge intercultural



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

COMBINAR ESPORT, 

CULTURA I 

DESENVOLUPAMENT 

PERSONAL

Introduir components tals 
com la cultura I l’educació 
poden enriquir la qualtitat de 
les Activitats esportives 
fomentant un equilibri entre 
l’activitat física la cultura I el 
desenvolupament personal



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

US D’UNA PROPOSTA 

COMUNITÀRIA

Un procés que abraça la 
participació inclusiva ha de 
crear xarxes de tots els 
membres importants  de la 
zona  i integrar activitats 
proporcionades per diferents 
agències amb una estratègia 
comuna d’intervenció 



SIMCAS METHODOLOGICAL APPROACH

EQUIP MULTIDISCIPLINAR

Conèixer la importància d’un 
equip competent i qualificat, 
amb diferents competència i 
habilitats per treballar plegats  
amb una planificació comuna, 
és clau per l’èxit de la 
iniciativa



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

DESENVOLUPAR 

HABILITATS DE 

REFERENT

És necessari que els 
entrenadors millorin la seva 
empatia, Comunicació I 
comprensió fomentant la 
inclusió I un intercanvi 
multicultural



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

EMPODERAMENT

L’empoderament permet 
equipar els immigrants amb 
habilitats, coneixement i 
confiança per prendre 
decisions i realitzar canvis 
positius a les seves vides



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

DESENVOLUPAMENT 

AFECTIU AMB ELS 

AGENTS IMPLICATS

Una proposta transversal pot 
ser clau per desenvolupar 
millores substancials



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

CONTROL I 

AVALUAICÓ

Parlant àmpliament, el 
control i l'avaluació haurien 
de ser considerats com 
informatives i formatives, ja 
que poden proporcionar 
informació que pot comportar 
una millora en les activitats i 
les organitzacions.



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

COMPROVACIÓ I 

MILLORA DE LES 

POLÍTIEQUES

Les bones polítiques han de 
utilitzades com a concept per dirigir 
una organització de manera 
democràtica I responsable basant-
se en els seguents 4 principis:

❖ Democràcia

❖ Transparència

❖ Economia

❖ Inclusió dels agents implicats



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

FLEXIBILITAT

❖ La estructura organitzativa 
hauria d’estar preparada per 
respondre els principals 
canvis, tant interns com 
externs;

❖ Tots els processos
haurient de quedar
dissenyats per responder 
davant la incertesa per 
tal d’assegurar un bon 
rendiment



PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

SOSTANIBILITAT

Per planificar I desenvolupar 
projectes sostanibles, és necessari 
per les organitzacions:

❖ Identificar la seva pròpia xarxa 
i diversificar els recursos 
financers

❖ Els seus membres haurien de 
formar un equip multidisicplinar

❖ Comunicar adequadament els 
seus assoliments
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EINA D’AUTOVALORACIÓ

Una eina per analitzar l’entorn operatiu



EINA D’AUTOAVALUACIÓ

SIMCAS METHODOLOGICAL APPROACH

És una eina per la pròpia avaluació del rendiment de la organització.

Un llistat per guiar en el procés de la capacitat d’anàlisi de la organització per desenvolupar 

línies d’intervenció per la integració de migrants que viuen en zones d’exclusió

Es requereix completar com a mínim 5 documents d’autoavaluació de persones clau de les 

organitzacions (Entrenadors, directors, coluntaris, etc.)

El llistat està basat en Digennaro et al. (2019).



MODEL DE L’EINA D’AUTOAVALUACIÓ

SIMCAS PROPOSTA METODOLÒGICA

Topic
We 
don`t do 
this at 
the 
moment: 
score 1

We do 
this in 
some 
way: 
score 2

We do 
this 
quite 
well: 
score 3

We do 
this 
very 
well: 
score 4

1. As organisational leaders, we are involved in the overall
financial planning and general financial control.
2. We know how to differentiate between regulatory and
commercial functions, in our organisations.
3. We review and assess organisational performance.
4. We ensure open exchange and sharing of information and
different views on organisational matters with members and
stakeholders.
5. We make key strategic and financial documents, board
meetings agendas and reports publicly available.
6. We are ethically responsible and treat everyone fairly and
equally.
7. We know what the routine operational risks are in our
organisation and how these are assessed and subsequently
managed.
8. We ensure there is a conflicts of interest policy in place and
that declarations of interest are updated at least once a year
and declared in relation to agenda items at each board
meeting.

“Developing leadership through monitoring compliance - Focus on process”

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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EL CANVI MÉS SIGNIFICANT:

L’eina principal per dirigir i evaluar

intervencions



EL CANVI MÉS SIGNIFICATIU

SIMCAS PROPOSTA METODOLÒGICA

La metodologia del canvi més significant és una avaluació 
participative I controlada ja que molts agents implicats en el 
projecte estan decidint les oportunitats de canvi que cal recuplilar
analitzant les dades. 

❖ Una manera de monitoritzar el que passa en tot el programa I 
proporciona informació per ajudar a dirigir-lo.

❖ Una manera d’avaluar que proporciona dades sobre l’impacte I els 
resultats que es poden utilitzar per ajudar a millorar el rendiment del 
programa(Davies & Dart, 2005).



LA METODLOGIA DEL CANVI MÉS SIGNIFICATIU ÉS:

SIMCAS PROPOSTA METODOLÒGICA

• Una bona manera d’identificar canvis inesperats ja que ofereix un sistema científic per 
començar la fase d’exploració:

• Una bona manera d’identificar clarament els valors que prevalen en l’activitat tot tenint en 
compte el context específic en el qual s’implementa, i tenir una discussió pràctica sobre 
quin d’aquests valors són els més importants.

• Un format participatiu de monitoritzar  que no requereix habilitats professionals especials. 
Aquest, comparat amb altres propostes, és fàcil de comunicar entre cultures. No hi ha la 
necessitat d’explicar què és un indicador. No hi ha necessitat per explicar que és un 
indicador. A més, no hi ha necessitat de disposar d’habilitats específiques de recerca per 
part de la gent que ha de recol·lectar les dades

• Útil per millorar l’anàlisi així com la recopilació de dades ja que la gent ha d’explicar 
perquè creuen que un canvi és més important que l’altre

• Una eina per crear un equip amb capacitat per analitzar dades i conceptualitzar l’impacte. 
S’espera que l’MSC  es mantingui com un saber-com per les organitzacions/equips 
implicats en fases pilot.

• Una imatge clara del que està passant, més que una imatge simplificada on la 
organització, social i econòmica es redueixen a un sol numero



MODEL PEL CANVI MÉS SIGNIFICANT

SIMCAS PROPOSTA METODOLÒGICA

El document del Canvi més significant pot ser omplert per les persones claus involocrades al projecte. Aquí es presenta una llista

dels participants princiapls que interesa que l’omplin: Participants de les Activitats del projecte, tècnics involocrats en les Activitats, 

agents implicats… .

És molt recomanable recullir com a mínm 3 entrevistes

FORM

Nom del participant* _______________________ Nom de la persona que controla l’entrevista_______________________

Localitat _______________________ Data_______________________

(*Si volen mantenir-se en l’anonimat, no cal recullir el seu nom o dades de contacte – Només escriure participant.) 

Diga’m com tu et vares involucrar amb el projecte i quina és la teva tasca actual: 

________________________________________________________________________________

Des del teu punt de vista, descriu una història que exposi el canvi més significant que hagi resultat de (nom del projecte/activitat)

______________________________________________________________________________________________________

Perquè aquesta història va ser tant significant per tu?

______________________________________________________________________________________________________

Com ha contribuït la feina de l’equip a aquest canvi significant?

______________________________________________________________________________________________________

Hi ha algun aspecte rellevant que vulguis afegir?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•



GUIA DE RECURSOS OPERATIVA PER LA 
IMPLEMENTACIÓ DE LA PROPOSTA 

METODOLÒGICA DE SIMCAS



GUIA DE RECURSOS

QUÈ?

Proporciona estratègies, indicacions, eines, Consell I 

exemples pràctics pels projectes d’integració d’immigrants a 

través de l’esport

PER QUÈ? 

COM

Perquè millora les capacitats I les habilitats dels interventors 

esportius implicats en la implementació de de les intervencions  

dels immigrants que viuen en zones critiques, i d’una manera 

efectiva I sostenible al llarg del temps

Descriu com implementar la proposta metodològica per intervencions 

sostenibles de la integració dels immigrants i a més inclou eines de 

diseny, control, direcció i assessorament pels projectes esportius



GUIA DE RECURSOS

ESTRUCTURA

PART 1 – PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE RECURSOS

PART 2 – PROPOSTA METODOLÒGICA SIMCAS

PART 3 – EINES PER UN PROJECTE EFECTIU I SOSTENIBLE

PART 4 – TESTS PILOTS DE SIMCAS

PART 5  – MEMÒRIA SOSTENIBLE DE SIMCAS



GUIA DE RECURSOS

DESENVOLUPAMENT DE 

CONTINGUT

Molt consís, continguts esquemàtics, amb 

links, diapos, i eines d’intervenció



GUIA DE RECURSOS

CONTENT

PART 1 – PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE RECURSOS

FASE PRÈVIA:  Descriu les raons del projecte SIMCAS

PROJECTE SIMCAS: Descriu el projecte, els objectius i les accions

GUIA DE RECURSOS: Mostra la guia de recursos



GUIA DE RECURSOS

CONTENT

PART 2 – PROPOSTA METODOLÒGICA DE SIMCAS

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA METODOLÒGICA DE SIMCAS

LINIES DE TREBALL: DESCRIPCIÓ, CHEKLIST, RECOMANACIONS, SUGGERIMENTS PER A 

LA IMPLEMENTACIÓ DE LA METODOLOGIA DE SIMCAS

RECOMANACIONS ADICIONALS PER ZONA CRÍTIQUES ESPECÍFIQUES

▪ RECOMANACIONS ADICIONALS PER A LA IMPLMENTACIÓ DE LA METODLOGIA 

SIMCAS A INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES

▪ RECOMANACIONS ADICIONALS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA METODOLOGIA 

EN CAMPS DE REFUGIATS

▪ RECOMANACIONS ADICIONALS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA METODOLOGIA 

DE SIMCAS A BARRIS MARGINALS



GUIA DE RECURSOS

CONTENT

PART 2- - PROPOSTA METODOLÒGICA DE SIMCAS

LINIES DE TREBALL: DESCRIPCIÓ, LLISTA DE TASQUES, RECOMANACIONS PRÀCTIQUES I 

SUGGERIMENTS PER LA IMPLEMENTAICÓ DE LA METODOLOGIA DE SIMCAS

Aquesta part proporciona suggeriments útils I guies pràctiques per implementar elements clau de la 

proposta metodologia (veure exemple a continuació)

ITEMS DESCRIPCIÓ LLISTAT DE TASQUES RECOMANACIONS 

PRÀCTIQUES

SUGGERIMENTS

(Bibliografia, links útils, temes…)

CONÈIXER 

EL 

CONTEXT

“El coneixement del context en el qual operem
és essencial. Qui són els nostres beneficiaris?
Quina edat tenen? Quin és el seu passat
cultural? Quin és el seu nivell lingüístic?
Quins són els seu principals problemes
psicològics? Quin són els principals problemes
socials que han d’afrontar? Quin és el nivell de
socialització del grup? Quins són els esports
que ja practiquen? Quines són les principals
possibilitats que podem identificar al grup?
Quines són les principals dificultats?
L’anàlisi també afecta l'ampli context en el qual
té lloc l’activitat. També explorarem aspectes
tals com: Els recursos que ofereix el context a
un nivell educatiu, la disponibilitat de les
instal·lacions esportives, la xarxa d’agent
implicats i les organitzacions que s’impliquen,
el possible risc i com el gestionem... “

- Quines són les característiques del context
social?

- Quines són les característiques del grup, així
com l’edat, i el context cultural?

- Quines són les capacitats lingüístiques dels
participants en l’idioma del país d’acollida?

- Quins són els principals problemes psicològics
que han d’afrontar els participants

- Quines són els principals problemes socials?
- Quins són els recursos del context, en termes

d’estructures esportives?
- Quins són els recursos des d’un punt de vista

educatiu?
- Quines organitzacions locals podem involucrar?

Podríeu:

• Crear grups específics amb els

participants.

• Entrevistar testimonis (directors de les

instal·lacions, psicòlegs, operadors,

participants clau, etc.)

• Crear un recull de dades sobre el grup i

el context

Guia per qualsevol persona que vol una visió de com i 
quan es pot desenvolupar un grup concret

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/E
qualities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.
pdf

Portal de productes I serveis proporcionats per HSP,
un a xarxa d’iniciatives que donen support qualitatiu
I d’acontabilitat en accions humanitàries
promocionant el desenvolupament I hegemonitzant
els standards https://spherestandards.org

Recerca bibliogràfica de SIMCAS

http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-
output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How to run focus groups guide.pdf
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/


GUIA DE RECURSOS

CONTENT

PART 2- PROPOSTA METODOLÒGICA DE SIMCAS

LÍNIES DE TREBALL ADICIONALS PER ZONES CRÍTIQUES

Aquesta part proporciona suggeriments I informació pràctica per implementar els elements 

clau de la proposta metodològica en different àrees: presons, barris amb alta immigració, 

camps de refugiats (exemples a continuació

INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES

ITEMS LLISTA DE TASQUES RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

CONÈIXER 

EL 

CONTEXT

- És un grup estable o en constant canvi?

- Són grups homogenis en termes d’edat, origen i tipus de delicte? Si és així, quin tipus de

presoners són (presó preventiva, presoners normals, presoneres d’alt risc, presoners de

cadena perpetua...)?

- Hi ha espais accessibles i estructures esportives?

- Organitzar una inspecció per comprovar la disponibilitat d’espais i

aconseguir informació de les característiques organitzatives i límits)

- Organitzar una reunió amb la persona de contacte per aprendre més sobre

les necessitats i característiques dels membres del gr.



GUIA DE RECURSOS

CONTENT
PART 2- PROPOSTA METODOLÒGICA DE SIMCAS

GUIES ADICIONALS PER ZONES CRÍTIQUES
CAMPS DE REFUGIATS

BARRIS IMMIGRANTS

ITEMS LLISTAT RECOMANAICONS PRÀCTIQUES

CONÈIXER 

EL 

CONTEXT

• On està localitzat el camp de refugiats?
• Quins són els principals espais / instal·lacions esportives a utilitzar
• Quines són les necessitats de la comunitat en temes esportius?
• Hi ha altres tipus d’ONG’s que ja ofereixen activitats similars?
• Pots col·laborar amb altrs ONG’s que ja ofereixen activiats (no només esportives) al camp?
• Qui pot assistir a la comunitat?
• Quines són les llengües parlades per la comunitat de participants?
• Necessites traductors per a les activitats?
• Quines etnies hi haurà en les activitats?
• Quines són les relacions entre participants dels diferents grups ètnics?
• Pots identificar algunes persones de la comunitat de refugiats que estiguin involucrats amb l’activitat i realitzin

connexions amb la comunitat?

• Ser creatius a l’hora d’utilitzar espais disponibles
• Tenir en consideració les dificultats que els participants puguin tenir

pel que fa a transport
• Està obert a col·laborar amb altres ONG’s que ja coneixen la

comunitat
• Trobar maneres de comunicar-nos amb els principals partners

ITEMS LLISTAT RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

CONÈIXER 

EL 

CONTEXT

• Context dinàmic (què fan en el seu temps lliure? A quina hora acaben l’escola els nens?) Tenen obligacions 
que puguin afectar la seva participació a les activitats?

• On són els camps de refugiats més pròxims?
• On són les instal·lacions esportives? Són fàcilment accessibles? Qui les pot utiltizar? Són a zones públiques, ( 

hi ha vestidors, altres clubs utilitzen el mateix espai, el públic és capaç d’accedir-hi en qualsevol moment)?
• Les instal·lacions  esportives estan conectades amb el transport públic? Hi ha una bona il·luminació als 

voltants?
• Hi ha altres organitzacions treballant a la zona o amb un grup similar?
• Hi ha altres organitzacions que treballen a l’àrea i /o amb el mateix tipus de grup?
• Hi ha alguns clubs esportius, centres comunitaris, acadèmeis d’idiomes que hi podrien estar connectats?
• Quina és la situació dels participants,  quin suport reben? Van a l’escola, treballen...? Viuen amb la seva 

família, tenen mainada, tenen sport social?

• Involucrar-se amb la zona (parlar amb serveis socials, anar a les activitats 
que organitzen i que no estan relacionades amb l’esport, etc.), conèixer la 
dinàmica del contingut

• Anar als centres comunitaris, camps, cursos de llengua, etc, a presentar la 
teva activitat que oferiu. Fer flyers amb diferents idiomes, o intentar fer 
una sessió de portes obertes

• Oferir la possibilitat d'acollir un grup de persones i portar-los a una de les 
sessions, i així aprenen com arribar-hi i els fem sentir còmodes

• Facilitar servei gratuït de guardaria



GUIA DE RECURSOS

CONTENTPART 3- EINES PER UN PROJECTE EFECTIU I SOSTENIBLE

ACTIVITAT PLANIFICADA

• Pròleg

• Riscs de disseny

• Fases del Projecte

Descriu les característiques i els 

riscos de planificar una activitat en 

el sector social I les principals 

fases del projecte

DOCUMENT PER UN PROJECTE EFECTIU I SOSTENIBLE

Aquesta part està dirigida a facilitar eines capaces de:

• Dirigir en el process d’anàlisi de la capacitat que té la 

organització per desenvolupar línies d’intervenció per la 

integració d’immigrants que vine nen zones crítiques

• Acompanyar en el desenvolupament de la proposta del 

projecte

• Fomentar la implicació activa dels participants i els agents 

implicats

• Donar suport al procés de monitoratge i evaluació de la 

intervenció



GUIA DE RECURSOS

CONTENT

PART 3- EINES PER UN PROJECTE EFECTIU I SOSTENIBLE

DOCUMENT PER A UN PROJECTE EFECTIU I SOSTENIBLE

TOPICS DESCRIPCIÓ EINES

REVISAR LA VOSTRA 
ORGANITZACIÓ

Aquest llistat intenta proporcionar una eina d’autoavaluació que guiarà la persona que respon en el procés d’anàlisi

de la capacitat que té la organització per desenvolupar una intervenció per integrar immigrants que viuen en zones

crítiques

Eina d’autoavaluació

COM DISSENYAR EL PROJECTE Aquest primer document, ajuda a focalitzar la intervenció, assessora sobre la viabilitat, la consistència dels objectius 

i els resultats esperats respecte la identificació de les necessitats i les accions.

El segon mòdul conté una graella per la presentació de les intervencions de integració de immigrants a través de 

l’esport en zones crítiques

Preguntes correctes per un projecte 

efectiu

Formular 

COM DIRIGIR , MONITORITZAR I 

AVALUAR EL PROJECTE

El canvi més significant, és una autoavaluació de la capacitat d’intervenció que produeix el resultat desitjat. Aquesta 

tècnica, és un document participatiu de control i avaluació. És una manera de monitoritzar ja que es desenvolupa a 

través d’un programa cicle que proporciona informació per ajudar les persones a dirigir un programa. Aquest 

contribueix a l'avaluació perquè proporciona dades importants i resultats que es poden utilitzar per ajudar a 

millorar el rendiment de tot el programa

Memòria del projecte per la integració dels immigrants de zones crítiques:

- Part A. Aquest document guia la descripció de la implementació del projecte, de manera consistent amb les 

propostes, destacant els punts forts per la pròpia continuïtat

- Part B. Aquest es dirigeix a facilitar la verificació de l’aplicació de les línies de treball de SIMCAS en la intervenció 

de la implementació

Canvi més significant

Part A del report del projecte

Part B del report del projecte



GUIA DE RECURSOS

CONTENT

PART 4- FASE PILOT DE SIMCAS

PRESENTACIÓ DE LA FASE PILOT DE SIMCAS

TEST PILOT DINAMÀRCA(Girl Power Organisation)

• DESCRIPCIÓ DEL 

TEST PILOT

• LINK DELS 

STORYTELLINGS

TEST PILOT ALEMANYA(Champions ohne Grenzen e.V )

TEST PILOT GRÈCIA (Organisation Earth)

TEST PILOT ITÀLIA(US Acli)

TEST PILOT ESLOVÈNIA(Sports Union of Slovenia) 

TEST PILOT CATALUNYA (Consell Esportiu del Pla de 

l’Estany) 

Aquesta part presenta els tests 

pilots com a bones pràctiques 

pel desenvolupament de la 

integració d’immigrants a través 

de l’esport

Una petita presentació de la 

fase pilot amb un document I un 

video
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CONTENTPART 5- MEMÒRIA DE SOSTANIBILITAT

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE SOSTANIBILITAT

GUIES DE TREBALL PER L’ANÀLISI I LA DEFINICIÓ D’UNA ESTRATÈGIA 

DE FINANCAMENT CORRECTA

PLATAFORMA DE CROWDFUNDING

Aquesta part es centra en facilitar una guia i unes eines per la sostenibilitat i 

continuïtat dels projectes esportius començant pels outputs del projecte SIMCAS
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ON Web SIMCAS www.simcas.eu/lookbook/+ webs socis SIMCAS

COM • VERSIÓ IMPRIMIBLE DE LA GUIA DE RECURSOS

• WEB DE LA GUIA DE RECURSOS: Interactiva i fàcil

d’utilitzar

LLENGUATGE Toolkit + guia de recursos dels socis de SIMCAS (Danès, 

Alemany, Grec, Italià, Eslovè, Espanyol)
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