Stipendier till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor
Projektbeskrivning
Bakgrund
Äldres situation är ett av Inner Wheels prioriterade områden över hela världen. SIWR beslutade
2011 att instifta stipendier att utdelas till sjuksköterskor och undersköterskor som studerar
demensvård inom Silviasyster- respektive Silviasjuksköterskeutbildningarna vid Stiftelsen
Silviahemmet.
Beslut om stipendierna fattas av en kommitté bestående av projektansvarig eller annan
representant från SIWR och en representant från Stiftelsen Silviahemmets styrelse. För
närvarande utdelas två stipendier per år. Stipendiesummans storlek kan variera. Detaljerad
information om stipendierna framgår av separat upprättat samarbetsavtal mellan SIWR och
Stiftelsen Silviahemmet.
Ekonomi
Grunden för stipendiefonden utgörs av nettot från försäljningen av rosenkort. Insamlade medel till
projektet sätts in på SIWRS:s bankgirokonto 446-4996 med angivande av hjälpprojektets namn.
SIWR ansvarar för att medel finns tillgängliga vid tidpunkt för utdelning av stipendierna.
Stipendierna utgör bidrag till resor och kurslitteratur och är skattefria.
Möten
Stipendiaterna förbinder sig att informera om utbildningen på ett möte med en Inner Wheel-klubb
på eller i närheten av bostadsorten. Utdelning av stipendiet till en blivande Silviasyster görs av en
projektansvarig/representant från SIWR vid ett möte på Silviahemmet i början av juni. Stipendiet
till en blivande Silviasjuksköterska utdelas i samband med den årliga "Silvia Master Academy
Day" som genomförs på Silviahemmet under oktober/november.
Information
Stiftelsen Silviahemmet sprider information om stipendierna till berörda studenter via sin
Hemsida. Projektansvarig/representant från SIWR informerar om stipendierna vid uppstarten av
utbildningarna. SIWR uppmärksammar på olika sätt detta projekt bland sina medlemmar för att
stimulera insamlingsverksamheten.
Projekttid
Enligt beslut på Rådsmötet i Stockholm i april 2016 ska projektet pågå under perioden 1 juli 2016
- 30 juni 2019. Beslut om eventuell förlängning av projektet ska tas vid Rådsmötet hösten 2018.
Projektledare
SIWR utser på Rådsmöte en ansvarig att driva projektet inom Inner Wheel och ansvara för de
löpande kontakterna med Silviahemmet enligt upprättad arbetsbeskrivning. Projektledaren kan
inneha befattningen under hela projekttiden men väljs varje år.
Sandviken den 12 april 2016/KJn

