Stipendium för vårdpersonal!
Trygg och kunnig personal ger tryggare föräldrar. Detta vill Baby bag vara med
och stötta.
All personal inom vårdkedjan förvård-förlossning-eftervård och neonatalvården
där Baby bag distribueras är välkomna att söka Baby bags stipendium.
Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad kunskap samt projekt som kan
hjälpa till att utveckla omvårdnaden om mor, far och barn.
Ansökan skall skickas via mail till therese.komet@nordicfamilygroup.com.
Sista ansökningsdag är den 20 februari 2020. Besked lämnas senast 14 mars
2020.
Ansökan som ska skrivas på dator ska innehålla nedanstående rubriker:
1. Namn, epost, telefon dagtid
2. Befattning, arbetsplats
3. Kort erfarenhetsbeskrivning
4. Beskrivning av den aktivitet som stipendieansökan avser inkl. mål och
syfte
5. Tidplan
6. Specificerad kostnadskalkyl
7. Har bidrag sökts eller erhållits från annat håll?

Riktlinjer för ansökan till stipendium för BabyBag 2020
o Syftet med utvecklingsarbetet/projektet/studierna måste framgå
o Det måste finnas en kostnadskalkyl, d.v.s. en beräkning för omkostnader
som t.ex. material och resor. Obs! lönebortfall ersätts ej.
o En arbetsplan för när, var och hur arbetet ska göras och utvärderas. Redan
genomförda aktiviteter är inte gångbart.
o Resultatet av arbetet ska kunna omsättas i det egna arbetet. Ansökan
prioriteras om nya erfarenheter kan spridas till andra enheter.
o I övrigt överensstämma med riktlinjerna för Baby bag stipendiet
nämligen:
 Utveckling av området eftervård eller vårdkedjan förvård förlossning - eftervård.
 Utveckling av vårdformer som syftar till att stärka mammans och
pappans trygghet och självkänsla i vården av det nyfödda barnet.
o Stipendiet delas inte ut till reguljärutbildning eller utbildning som
uppenbarligen är arbetsgivarens ansvar.
o Självklart delas Baby bag ut på enheten som söker stipendiet.
o Ansökan ska vara individuell. Om du söker för att genomföra ett projekt
där andra personer är inbegripna kan du ange detta, men du är den som
står för ansökan.
o Den som har erhållit stipendium måste efter genomfört arbete/ konferens
eller motsvarande lämna en rapport. Vid långvarigt projekt förväntas
delrapporter.

Maila ansökan till oss:
E-post: therese.komet@nordicfamilygroup.com
Tel.; 042 16 59 00

