Termes de Referència per a l’avaluació final externa del projecte
Veïnes X Veïnes: Teixint Xarxes Contra les Violències Masclistes per Enfortir les Resistències
Feministes (Catalunya)
Període d’execució: del 1 de gener del 2021 al 30 de juny del 2022
Finançat Per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
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Antecedents
Hèlia és una associació feminista sense ànim de lucre formada l'any 2008 per un equip de
professionals i voluntàries. Oferim acompanyament comunitari, feminista i integral a dones
que travessen processos de violència masclista i treballem en xarxa amb organitzacions a
Catalunya i Palestina generant projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de l’erradicació
de les violències masclistes.
El projecte Veïnes X Veïnes: Teixint Xarxes Contra les Violències Masclistes per Enfortir les
Resistències Feministes neix de la necessitat de reforçar una xarxa amb organitzacions i
col·lectius feministes d’arreu del territori que treballen en l’acompanyament amb dones
supervivents de la violència masclista, tot visibilitzant les causes estructurals de les violències
masclistes i enfortint les estratègies de resistència i suport mutu entre les dones de Catalunya i
Palestina.
Resum del projecte:
Duració

18 mesos ( del 1 de gener de 2021 al 30 de juny de 2022)

Localització

Barcelona, Tarragona, Figueres i Igualada

Àmbit temàtic

Acompanyament a dones en situació de violències masclistes

Objectius

Objectiu general: Donar visibilitat a les causes estructurals i a les diferents
manifestacions de les violències masclistes, tot enfortint les estratègies de
resistència i suport mutu entre les dones de Catalunya i Palestina,
apoderant i acompanyant les dones en situació de violència masclista per
tal d’assolir el dret inalienable de totes les dones de viure vides lliures de
violències.

Resultats
esperats

Objectiu específic: Desplegar i consolidar una xarxa de suport entre dones,
formada per veïnes voluntàries d’arreu del territori, formades i capacitades
en la lluita vers la violència masclista, que a través del treball en xarxa amb
entitats, institucions i organitzacions, ofereixen un acompanyament social i
comunitari en el procés de recuperació de dones supervivents de violència
masclista, facilitant l'apoderament de les dones i la construcció de societats
lliures de violències masclistes.
▪ R1. Formades les voluntàries de l’entitat, adquireixen una comprensió
de les estructures globals de les violències masclistes i de les estratègies
de resistència de dones catalanes i palestines, assolint les eines

necessàries per a realitzar un suport adequat a les dones en situació de
violència que acompanyen, i augmentant el seu compromís en la lluita
per assolir la justícia de gènere.
▪

R2. Desplegada la xarxa de suport entre dones a través dels grups de
voluntariat formats en violències masclistes a diferents barris, pobles i
ciutats de Catalunya, i reforçades i consolidades les relacions i les
accions conjuntes realitzades des del treball en xarxa amb entitats,
institucions i organitzacions de tot el territori que lluiten per erradicar
les violències masclistes, integrant models d’acompanyament
comunitari que converteixen les voluntàries en agents actives de canvi
vers la comunitat.
Pressupost
81.000 euros
Entitats
▪ Medusa (Figueres)
involucrades
▪ Cooperativa Combinats (Tarragona)
en la
▪ Dones amb Empenta (Igualada)
implementació ▪ La Sagrera en Femení (Barcelona)
▪ Salutem Accions Comunitàries (Barcelona)
Titulars de
drets i
col·lectius
protagonistes

Titulars de drets: veïnes sensibilitzades i formades en la lluita contra les
violències masclistes i per l'apoderament de les dones que formen l'equip
de voluntariat i dones que viuen o han viscut processos de violència
masclista.
Titulars de responsabilitats: professionals dels serveis municipals i
territorials (CSS, SARA, PIADs, SIAD, CSMA, SIE, etc), que vulguin
complementar l'atenció que ofereixen amb l'acompanyament comunitari a
les seves usuàries quan considerin que pot ser beneficiós.

Justificació
El projecte es troba en la fase final de la implementació, per tant, l'avaluació se centrarà en les
activitats implementades i en la consecució dels objectius del projecte i els resultats esperats.
Proposem aquesta avaluació a la recta final del projecte perquè, per una banda, considerem que
ens servirà com mecanisme d'aprenentatge i millora de les intervencions de cara a un nou
projecte de continuïtat que estem desenvolupant actualment (31/03/2022 al 30/9/2023) i per
altra, per millorar la qualitat dels futurs projectes.
Propòsit i ús de l’avaluació
L'avaluació hauria de proporcionar informació útil que permeti la incorporació de les lliçons
apreses i recomanacions. A partir dels resultats i recomanacions de l’avaluació incorporarem
millores a les intervencions en el projecte de continuïtat, concretament a les activitats que tenen
a veure amb el desplegament de les xarxes de voluntàries d’arreu del territori i el vincle globallocal del projecte. D’aquesta manera, les coordinadores dels grups de voluntàries d’arreu del
territori comptaran amb eines que ajudin a millorar les estratègies d'implementació.
Abast de l’avaluació
L’objectiu és realitzar una avaluació externa a la recta final del període d’execució del projecte
i focalitzar-la pel que fa a l’impacte. Valorem que es pugui centrar en el desplegament de xarxes
de suport entre dones que ofereixen un acompanyament social i comunitari en el procés de

recuperació de dones supervivents de violències masclistes a Barcelona, Tarragona, Figueres i
Igualada, així com en el vincle global-local durant tot el procés de la intervenció.
Per la realització de l'avaluació és necessari la incorporació de l'Enfocament Estratègic de
Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) recollit en el Pla Director de l'ACCD. L'avaluació ha
d'integrar aquest enfocament estratègic tant en l'anàlisi com en el procés d'avaluació de
l'acció. La incorporació de l'EGBiDH implica analitzar i discernir si la intervenció promociona i
protegeix els drets humans i la igualtat de gènere.
L'avaluació com un procés que fomenta la participació de diverses actores implicades
contribuirà a la rendició de comptes i a la creació de capacitats per promoure la transformació
respecte a la igualtat de gènere i l'exercici dels drets humans. D’aquesta manera hauria
d'integrar aquest enfocament estratègic a través dels criteris, les preguntes d'avaluació i els
indicadors de cadascuna de les preguntes previstes, amb la finalitat de garantir la recollida de
proves dels efectes de l'acció sobre les relacions de gènere i els drets humans, especialment
sobre els drets de les dones.
Criteris i preguntes d’avaluació
Els criteris i preguntes d’avaluació que orientaran l’avaluació es detallen en la següent taula:
Criteri
Pertinença
L'adequació del projecte
dóna resposta al problema
que ha d'abordar.

▪

▪

Coherència
L’adequació del projecte és
compatible amb les lògiques
d’intervenció de l’entitat i
del context.
Transformació/Eficàcia
L’adequació de projecte
afavoreix la intervenció a
favor de la igualtat de
gènere i els drets humans
Impacte
Els canvis positius i negatius
produïts amb o sense la
intervenció.

▪
▪

▪

Fins a quin punt s'han aconseguit els objectius i
resultats del projecte en matèria d'igualtat de gènere
i la promoció dels drets humans?. Els indicadors i les
fonts de verificació permeten fer aquesta avaluació?

▪

Fins a quin punt el projecte ha contribuït a reduir les
relacions desiguals i condicions en relació amb la
violació dels drets humans i/o promoure la igualtat de
gènere?
Quin és l’impacte i el nivell de satisfacció dels
col·lectius protagonistes en el projecte?
S'han identificat els resultats, els efectes i els
processos que poden continuar contribuint a la
igualtat de gènere i a l'exercici dels drets humans de
les dones?

▪
Sostenibilitat
Garantir si els beneficis són
sostenibles en el temps.

Propostes de preguntes
El projecte ha estat dissenyat d'acord amb les
necessitats, les demandes i les prioritats per
promoure la igualtat de gènere i els drets humans
d'acord amb les normes i tractats internacionals i els
marcs normatius locals?
Existeixen noves necessitats que no es van tenir en
compte i que cal prendre en consideració de cara a la
continuïtat del projecte i de futures accions?
Els resultats i productes derivats del projecte inclouen
una dimensió global-local?
Hi ha lògica entre els objectius establerts, les
activitats i els resultats esperats?

▪

▪

Participació
La capacitat del projecte
d'implicar de manera
significativa els grups
destinataris en les diferents
fases.

▪
▪

En quina mesura el projecte ha contribuït a
augmentar les capacitats i a potenciar als titulars de
drets?
En quina mesura les activitats previstes han
promogut la participació activa dels col·lectius
protagonistes?
Quin nivell i tipus de participació han tingut els
col·lectius protagonistes al llarg de l’actuació?

Enfocament metodològic
En l'àmbit metodològic es planteja una avaluació mixta (quantitativa i qualitativa) amb
l'EGiBDH que permeti una anàlisi basada en els indicadors i resultats esperats per visibiltzar, per
una banda, els principals assoliments i aportacions, i per altra, identificar possibles resistències,
resultats inesperats i analitzar vies causals alternatives. Així mateix, es proposa una metodologia
participativa amb les actores principals del projecte (titulars protagonistes).
Fons d’informació disponibles i orientacions metodològiques
Mètode d’anàlisi
Anàlisi documental

Font d’informació
-Pla Estratègic Associació Hèlia
-Memòries
-Projecte aprovat per l’ACCD convocatòria
2020
-Reformulació del pressupost
-Base de dades procés i acompanyaments
-Enquesta de satisfacció del voluntariat 2021
-Enquesta de satisfacció jornades
d’intercanvi
-Llistats d’assistència
-Material formatiu voluntariat
-Document de metodologia veïnes per
veïnes
-Material audiovisual
-Material de difusió del projecte
Per fer l’avaluació s’ha de tenir en compte fer entrevistes amb diferents col·lectius
protagonistes:
▪ Coordinadores dels grups de voluntàries als territoris:
-La Salut (Bcn)
-La Sagrera (Bcn)
-Figueres
-Tarragona
-Igualada
▪ Voluntàries
▪ Usuàries
▪ Professionals dels serveis de derivació

Calendari i suport logístic
Activitat

Juny
S1 S2 S3

S4

S1

Juliol
S2 S3

S4

Agost
S1
S2

Setembre
S1

Fase de preparació
Disseny de l’avaluació
Recollida
d’informació
Anàlisi i
sistematització
Informe preliminar
Retroalimentació
Entrega d’informe
final
Aprovació de
l’informe final
Difusió de l’avaluació
L’Associació Hèlia facilitarà a l’equip avaluador o persona experta tots els contactes dels
col·lectius protagonistes que participen en el projecte durant el procés d’avaluació i farà l’enllaç
amb les entitats i professionals adients.
Pressupost
L'avaluació compta amb un pressupost de 5.000 Euros (IVA inclòs), que inclou honoraris de
la persona o entitat avaluadora, desplaçaments i altres despeses de funcionament que
incorrin les persones expertes en la realització de l'avaluació.
Perfil de l’equip avaluador
Per a l'avaluació del projecte seleccionarem un equip avaluador o una persona experta en
avaluacions amb els següents requisits:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Experiència provada d’almenys tres anys en avaluació de projectes principalment en
projectes d’Educació per al Desenvolupament, amb sòlids coneixements sobre metodologia
d'avaluació.
Experiència demostrable en avaluacions amb enfocament de gènere i drets humans.
Qualificació i formació de l’equip o consultora en tècniques d’anàlisi de dades quantitatives
i qualitatives.
Qualificació i formació de l’equip o consultora fent especial rellevància al coneixement i
acompanyament del sector de les organitzacions no governamentals.
Experiència demostrable i coneixement de metodologies participatives.
Es valorarà l'experiència en avaluació de projectes finançats per l’ACCD.

Gestió del procés d’avaluació
L’Associació Hèlia designarà a la coordinadora del projecte, Liliana Aragón Castro
(voluntariat@helaidones.org) com persona responsable per donar seguiment al procés
d’avaluació i per ser l’enllaç amb les entitats, professionals i voluntàries. Aquesta persona tindrà
la responsabilitat de supervisar tot el procés de l’avaluació des de la fase de preparació, revisar

els productes i validar l’informe final i el compliment dels TdR. En cas de ser un equip avaluador,
s’ha de seleccionar una persona per fer la interlocució amb la persona designada per la nostra
entitat.
Productes esperats
▪
▪

Informe d’avaluació preliminar
Informe d’avaluació final amb la següent estructura:
▪ Resum executiu
▪ Introducció
▪ Metodologia
▪ Indicadors
▪ Principals troballes
▪ Conclusions
▪ Recomanacions

Pla de difusió i ús de resultats
En aplicació dels principis de transparència i utilitat es promourà la difusió dels resultats i els
productes generats per l’avaluació per:

▪

Facilitar aprenentatges basats en evidències, útils per a la presa de decisions i per millorar
la qualitat i la capacitat transformadora de la continuïtat del projecte i de futures
actuacions.

▪

Rendició de comptes davant dels col·lectius protagonistes, entitats participants, grups de
voluntariat i la ciutadania en general.

▪

Fomentar la participació i l’accés als resultats de l’avaluació als titulars de drets i
responsabilitats per contribuir a l’enfortiment de capacitats.

Per la difusió de l’avaluació es realitzarà una sessió de presentació en format híbrid (presencial
i online) amb l’equip o persona avaluadora, l’Associació Hèlia i els col·lectius protagonistes del
projecte com voluntàries, coordinadores dels grups de voluntàries, representats de
professionals dels serveis.
▪
▪
▪

Principals resultats
Conclusions
Recomanacions

Valorem treballar conjuntament les activitats de comunicació necessàries per a la difusió dels
resultats de l'avaluació i especificar la necessitat per ser adaptades als diferents destinataris i els
instruments que s'utilitzaran (mitjans audiovisuals, gràfics, documents escrits, etc..).
El document d'avaluació sencer es facilitarà a les protagonistes del projecte, persones
interessades i el resum executiu es farà públic a la web d'Hèlia.
Procés de selecció
Per a participar en la convocatòria de selecció de l’equip avaluador o persona experta s’haurà
de presentar una sola proposta en format electrònic a correu: helia@heliadones.org i
voluntariat@heliadones.org
El termini de recepció de propostes serà fins al 30 de maig del 2022.

La proposta tècnica haurà de tenir les següents característiques:
1. Portada on s'indiqui
▪
▪

El nom de l'empresa avaluadora, equip avaluador o persona experta, contacte, i equip responsable
de l'avaluació
Dades de contacte de l'empresa avaluadora, equip avaluador o persona experta

2. Proposta amb descripció de les competències i experiència (CV complets en annex).
Es valorarà positivament l’experiència i coneixement en avaluacions de cooperació al
desenvolupament.
3. Oferta tècnica que inclogui: Abast de l'avaluació, metodologia de treball (especificant les eines que
s'utilitzaran), productes a lliurar i planificació i terminis dels lliuraments.
Es valorarà positivament la integració de les metodologies descrites en aquest document de TdR i
l'articulació adequada de tècniques qualitatives, quantitatives i participatives.
4. Proposta econòmica, que inclogui:
▪
▪

Totes les despeses derivades de l'avaluació i forma de pagament proposada
Presentar una oferta econòmica (tan detallada com sigui possible)
Es valorarà la coherència amb el pla de treball proposat

L'exclusió o adjudicació es comunicarà en un termini màxim de 15 dies naturals després de la data límit
de recepció de propostes (31 de maig de 2022).
La formalització del contracte s'efectuarà com a màxim dins els 15 dies següents al rebut de la
notificació de l'adjudicació definitiva. L'adjudicatari es compromet a executar l’avaluació (la cessió o
subcontractació no està permesa).
Contacte per qualsevol dubte relacionat amb els TdR a voluntariat@heliadones.org
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