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Anvisningar för sökande av Individuellt Fortbildningsstipendium
Jerringfonden stöder forskning och verksamhet för i Sverige boende barn och ungdomar med särskilda behov.
Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Jerringfonden lämnar bidrag till kortare fortbildning, specialstudier, konferens- och studieresor för personer
som arbetar med barn och ungdomar med särskilda behov och är anställda inom sjukvård, omsorg eller skola.
Fortbildningen skall vara relevant för sökandes verksamhetsområde.

ALLMÄN NA K RAV
• Stipendium beviljas endast till individuella sökande som arbetar med barn och ungdomar med särskilda behov och är anställda inom sjukvård, omsorg eller skola.
• Stipendium beviljas endast för fortbildning som påbörjas efter den 1 maj ansökningsåret.
• Stipendium beviljas inte till grundläggande yrkesutbildning, universitets-/högskolestudier eller motsvarande.
• Stipendium beviljas maximalt till fyra personer från samma arbetsplats. Obs! Om fler än fyra personer
från samma arbetsplats avser att ansöka om Individuellt Fortbildningsstipendium, åligger det vederbörande chef att prioritera vilka fyra personer som slutligen inkommer med ansökan.
• Program för den sökta fortbildningen ska bifogas ansökan.

AN S ÖKAN
• Ansökan kan endast ske på fondens särskilda ansökningsblankett. Blanketten laddas ner från fondens
hemsida www.jerringfonden.se.
• Ansökningsblanketten skickas per post, i ett exemplar, till fondens kansli, adress:
Jerringfonden, Box 6240, 102 34 Stockholm.
• Ansökan skall vara fondens kansli tillhanda senast den 1 februari. Ansökningar inkomna efter
den 1 februari beaktas inte.
• Ansökan skall vara fullständig, dvs blankettens samtliga fält skall vara ifyllda samt innehålla
relevanta underskrifter. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.

SÄR S K I LDA VI LLKOR
• Bidrag lämnas inte för traktamenten, vikariekostnad, inkomstbortfall eller ökade levnadsomkostnader.
• Bidrag, som inte kan användas till det ändamål som styrelsen vid beviljandet anger, skall återbetalas.
Efter skriftlig ansökan kan styrelsen, om särskilda skäl finnes, medge rätt till annan användning av tilldelat
belopp.
• Styrelsen förväntar sig att stipendiat delar med sig av vunna erfarenheter på sin arbetsplats.
• En redogörelse över vunna erfarenheter ska insändas till stiftelsen inom tre månader efter det att fortbildningen/studieresan genomförts.

UTD E LN I N G
• Beslut om beviljande eller avslag av Individuellt Fortbildningsstipendium fattas av Jerringfondens styrelse
och skriftligt besked meddelas senast den 15 april.

B E HAN D LI N G AV PE R S ON U P P G I FTE R

Vi är noga med den personliga integriteten. Därför behandlar vi alla personuppgifter med stöd i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/79). Läs noga igenom dokumentet ”Jerringfondens policy för personuppgifter”
på vår hemsida, www.jerringfonden.se.

Välkommen med Din ansökan!
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