Sopimus
Queen Silvia Nursing Award-palkinnon saanut opiskelija/sairaanhoitaja/kätilö saa
6000 euron arvoisen stipendin ja työharjoittelun. Harjoittelu on suunniteltu
yhteistyössä kohdemaan kumppaniorganisaatioiden ja Queen Silvia Nursing Award
Internationalin kanssa.
Sopimuksen ehdot:
•

Työharjoittelua ei voi suorittaa organisaatioiden kanssa, jotka eivät ole projektin
yhteistyökumppaneita.

•

Stipendiaatin on oltava valmis käyttämään harjoittelun suorittamiseen
tarvittava aika.

•

Jos stipendiaattia ei ole valmis suorittamaan työharjoittelua, hänen ei tule
hyväksyä palkintoa.

•

Jos palkittu stipendiaatti hyväksyy palkinnon, mutta ei suorita työharjoittelua
suunnitellusti palkinnon vastaanottamisen jälkeen, Queen Silvia Nursing Awardprojektilla on oikeus viivästyttää rahapalkinnon maksamista, kunnes stipendiaatti
suorittaa harjoittelun tämän sopimuksen mukaisesti.

•

Rahapalkinto maksetaan voittajalle Tukholman suuren seremonian jälkeen, mutta
viimeistään ennen syyskuuta 2021.

•

Stipendivuoden aikana, Queen Silvia Nursing Award-hanke ja
työharjoitteluorganisaatio yhdessä kattavat työharjoitteluun liittyvät välittömät
kustannukset, kuten matkakulut ja asumisen. Queen Silvia Nursing Award-hanke ei
ole vastuussa stipendin mahdollisesti aiheuttamista henkilökohtaisista
kustannuksista, kuten lastenhoitajista tai saattajien matkakustannuksista.

Seuraavat esimerkit ovat työharjoitteluun kuuluvia toimintoja:
• Kliininen koulutus asianomaisten kumppaneiden kanssa
• Osallistuiminen ajankohtaisiin konferensseihin ja tapahtumiin
• Edustus ja esitykset korkeakouluissa ympäri maata

Stipendiaatin
velvollisuudet
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Vuoden 2021 alussa stipendiaatti alkaa kartoittamaan ja suunnittelemaan
työharjoittelumahdollisuuksia Queen Silvia Nursing Award-yhteistyökumppaneiden
kanssa kohdemaassa.
Työharjoittelu on vähintään viisi (5) päivää. Tarvittaessa, työharjoittelua voi lyhentää tai
pidentää valvojan, yhteistyökumppaneiden ja Queen Silvia Nursing Awardin kanssa
yhteisymmärryksessä.
Tämän tarkoituksena on tarjota palkitulle stipendiaatille uusia näkökulmia
terveydenhuoltoon, vanhustenhoitoon, dementiaan, Covid-19-pandemiaan,
innovaatioihin, uudistuksiin jne.
Stipendiaatin tulee kirjoittaa blogia kokemuksistaan vähintään 6 kertaa vuodessa, ja
julkaistut postaukset julkaistaan Queen Silvia Nursing Award-kanavilla.
Stipendiaatin tulisi perustaa oma julkinen QSNA Instagram-profiili, jossa hän jakaa
kokemuksiaan vuoden kehitystä stipendiaattina (poikkeuksia voidaan tehdä, jos
stipendiaatilla on jo sopiva profiili)
Stipendiaattia kannustetaan jakamaan todellisia, aitoja kokemuksia hoitoalan opiskelusta
tai sairaanhoitajan/kätilön työstä
Stipendiaatin on oltava avoin tapaamaan yhteistyökumppaniryhmää virtuaalisesti tai
henkilökohtaisesti ja myös kertomaan kokemuksestaan yhteistyökumppaneiden kanssa
tarjotakseen markkinointimahdollisuuksia heille.
Stipendiaatin on nimettävä ja tagattava kumppaniorganisaatiot ja pääkumppani
puhuessaan ja viitatessaan uusiin kokemuksiin, jotka koskevat hoitoalan innovaatioita ja
parannuksia. Tämä jaetaan uudelleen Queen Silvia Nursing Award-projektin sosiaalisen
median kanavilla.
Stipendin myöntää voittajalle itse Ruotsin Kuningatar Silvia Tukholman seremoniassa.
Seremonian aikana stipendiaatilla on tilaisuus pitää puhe ideastaan.
Erityishuomautus työskenteleville sairaanhoitajille/kätilöille: on erittäin tärkeää, että
pystyt varaamaan jonkin aikaa käyttämään kokouksiasi ja näkökulmiasi Queen Silvia
Nursing Award -kumppaniryhmässä maassasi. Ole hyvä ja sovi pian työnantajasi kanssa
varmistaaksesi, että voit varata mahdollisuuden hyödyntää tätä oppimahdollisuutta.

Sopimus

Minä,
, Queen Silvia Nursing Award-stipendin voittaja,
olen lukenut ja täysin ymmärtänyt tässä sopimuksessa esitetyt tiedot.
Allekirjoittaessani tämän sopimuksen vakuutan ymmärtäväni tiedot ja sitoumukseni
stipendiaattina. Tämä tarkoittaa sitä, että stipendiaattivuoden aikana, minun on
suoritettava työharjoitteluni ja muut tässä sopimuksessa mainitut sitoumukset.
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