
 
 
 

Prêmio de Impacto ISCI 
O prêmio de Impacto da International Society for Child Indicators (ISCI) destina-se a destacar 
o uso de indicadores de bem-estar infantil de maneiras que provavelmente terão um impacto 
direto no bem-estar das crianças. Através deste prêmio, a ISCI reconhece que muitos membros 
da comunidade ISCI se concentram tanto no impacto quanto na bolsa de estudos e que o trabalho 
aplicado aos indicadores infantis é altamente valorizado na ISCI. O prêmio é aberto tanto para 
indivíduos quanto para organizações. Este anúncio fornece diretrizes para nomear uma pessoa 
ou organização para este prêmio. 

Quaisquer atividades que usem indicadores de bem-estar infantil para melhorar a vida das 
crianças podem ser indicadas ao prêmio. Tais atividades podem incluir, mas não estão limitadas 
a: 

• aumentar a conscientização pública, 
• monitorar as condições da criança, 
• informar a política/avaliar políticas e programas, 
• mobilizar defensores das crianças, 
• atividades de apoio público 

As nomeações de pessoas ou grupos podem ser submetidas apenas por apresentadores com 
um resumo aceito para a conferência ISCI. Não são aceitas autoindicações. Certifique-se de que 
a submissão destaque o Prêmio de Impacto ISCI. A submissão deve incluir as seguintes 
informações e os pontos 1 a 3 não devem exceder 2 páginas: 

1) o nome e as informações de contato da pessoa ou organização indicada, 
2) nome e informações de contato do nomeador 
3) qual atividade ou atividades você acha que merecem o prêmio de Impacto ISCI  (Por favor 
forneça detalhes sobre como os indicadores infantis foram usados e os benefícios 
resultantes). 
4) endossos ou recomendações de outros indivíduos ou organizações que apoiam a indicação 
serão altamente valorizados. 
5) Resumo que foi aceito para apresentação no congresso. 

 

O prazo para nomeações é 1º de maio de 2022. 

O cronograma foi elaborado para permitir a divulgação global e revisão cuidadosa pelo comitê 
do Prêmio ISCI para que o prêmio possa ser concedido na próxima conferência do ISCI em 
Gramado/RS, Brasil, em maio de 2022. 

Por favor envie indicações e quaisquer perguntas para yuli@haruv.org.il. 

 


