Marja Puomio stipendirahaston säännöt

14.4.2011

1) Stipendirahaston tarkoitus on edistää diabeteksen ehkäisyn, diabeteshoitotyön ja
hoidonohjauksen kehittämistä.
Stipendejä voidaan jakaa diabetestyöhön liittyviin
yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisiin opinnäytetöihin
kansainvälisiin opintomatkoihin, opiskelijavaihtoihin, konferensseihin ja seminaareihin
työyhteisön kehittämishankkeisiin
muuhun Diabeteshoitajat ry hallituksen hyväksymään tarkoitukseen, jotka on mainittu
kriteereissä.
2) Rahaston hallinnosta ja tileistä vastaa Diabeteshoitajat ry hallitus.
3) Rahaston peruspääoma on 20 000 euroa, joka sijoitetaan tuottavalla ja turvallisella tavalla.
4) Rahasto ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
5) Stipendirahastoon siirretään vuosittain 25 % koulutuspäivien nettotuotosta, kuitenkin niin että
tilikauden tulos rahasiirron jälkeen on vähintään 100 euroa (tai muu työryhmän katsoma
sopiva summa).
6) Stipendit myöntää hakemuksesta Diabeteshoitajat ry hallitus kaksi kertaa vuodessa maaliskuun
ja elokuun kokouksissa.
7) Stipendin saajan tai työyhteisön jäsenen on oltava Diabeteshoitajat ry jäsen vähintään kaksi
vuotta. Edellisestä henkilölle tai työyhteisön jäsenelle myönnetystä stipendistä on oltava
kulunut vähintään viisi vuotta.
8) Rahaston toimintakertomus on osa Diabeteshoitajat ry toimintakertomusta.
9) Tämän rahaston säännöt hyväksytään Diabeteshoitajat ry vuosikokouksessa. Hallitus tarkistaa
säännöt kolmen vuoden välein, ja mahdolliset muutokset hyväksytään vuosikokouksessa
hallituksen esityksestä.
10) Päätös rahaston lopettamisesta tehdään Diabeteshoitajat ry:n vuosikokouksessa.
Mikäli rahasto lopetetaan, sen varat siirretään käytettäväksi yhdistyksen koulutustoimintaan.

Marja Puomio stipendin hakukriteerit

14.4.2011

Hakukriteerit tulee valita joko kohdan 1 (tieteellinen tutkimus) tai kohdan 2 (kehittämishanke)
mukaan

1. Tieteellinen tutkimus
Stipendin hakemusasiakirjaan tulee liittää
tutkimussuunnitelma (ks. tutkimussuunnitelmamalli)
tutkimuslupa
mahdollinen eettisen toimikunnan lausunto
eritelty kustannusarvio sekä esitys saaduista ja anotuista rahoituksista
tutkimusta selventävä mahdollinen kyselylomake
ehdotus siitä, miten Diabeteshoitajat ry voi hyödyntää tutkimusta
perustelut siitä, miten tutkimus edistää diabeteshoitotyön kehitystä
muut mahdolliset asiaa selventävät liitteet

2. Kehittämishanke
Stipendin hakemusasiakirjaan tulee liittää
hankesuunnitelma
eritelty kustannusarvio sekä esitys saadusta ja anotusta rahoituksesta
tutkimusta selventävä mahdollinen kyselylomake
ehdotus siitä, miten diabeteshoitajat ry voi hyödyntää hanketta
perustelut siitä, miten hanke edistää diabeteshoitotyön kehitystä
muut mahdolliset asiaa selventävät liitteet

Lisäksi hakemukseen tulee aina liittää sekä hakijan selkeät yhteystiedot että pankkitilin numero.
Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Hakemukset osoitetaan yhdistyksen Diabeteshoitajat ry:n hallitukselle ja lähetetään
apurahatoimikunnan vastaavalle.

