Förhandsgranskning av formulär

Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning
Denna förhandsgranskning har skapats: 03:59 20.04.2021
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/4 ändamål och belopp
OBS! På grund av COVID-19-pandemin beviljar Kulturfonden inte bidrag för resor
utanför Finland och Åland tillsvidare. Eventuella ansökningar för utlandsresor kommer
att avslås utan behandling.

Jag har bekantat mig med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan
(Obligatorisk)

Ja

Jag är medveten om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats inom utsatt
tid kan försämra mina möjligheter att beviljas bidrag på nytt. (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall du har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall du är osäker på om det finns oredovisade bidrag kan du kontrollera detta på
startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall du har flera sökandeprofiler och är osäker på om det finns nåt oredovisat bidrag kan du
kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Jag ansöker (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200
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Ange ändamål för det sökta bidraget med en kort och koncis formulering (högst 200 tecken). I
texten ska framgå vad som görs, var och när. Texten används både under beredningen och i
publicerade förteckningar över beviljade bidrag.
Frågans hjälptext:
Exempel:
för att åka till bokmässan i Göteborg, Sverige
för att delta i utbildningshelheten i sensomotorisk reflexpedagogik (8 utbildningstillfällen) i
Stockholm, Sverige

Ansökt belopp (Obligatorisk)
Se vänligen närmare information om vilka belopp vi beviljar på våra webbsidor.
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.
(0 - 2500)

Steg 2/4 område
Verksamhetsområde (Obligatorisk)
Välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar ansökans innehåll. Välj stegvis området
för din ansökan. Precisera därefter enligt de underområden som visas. Spara slutligen ditt val.

Utbildning
Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning
• Småbarnspedagogik
• Förskoleundervisning
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar
• Grundläggande utbildning
• Gymnasiueutbildning
• Yrkesutbildning och ungdomsverkstäder
• Grundläggande konstundervisning
• Språkbad och språköar
Högre utbildning och vuxenutbildning
• Folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler
• Övrig vuxenutbildning
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Steg 3/4 aktivitet
Fortbildning eller behörighetsgivande studier (Obligatorisk)
Beskriv fortbildningens eller studiernas innehåll, arrangör och eventuella samarbetsparter.
Frågans hjälptext:
Exempel 1:
Bokmässan i Göteborg, som arrangeras av Bok & Bibliotek i Norden AB, erbjuder
seminarier, föreläsningar, författarpresentationer och allt möjligt annat tänkbart som
anknyter till språk, kultur, litteratur, humaniora och samhället överlag. Då man besöker
mässan får man både inspiration och konkret material för undervisningen.

Exempel 2:
Efter att ha jobbat med barn i 20 år och sett dels det ökande antalet barn som har problem
av olika slag (t.ex. koncentrationssvårigheter och dyslexi) och dels att problemen för
enskilda barn blivit större har jag blivit orolig för vart vi är på väg. I många fall känns det
som om såväl personalen inom dagvård och skolor som också föräldrarna är helt hjälplösa
och inte vet vad de skall ta sig till för att kunna hjälpa barnen och skapa lugn och trygghet
för andra barn som finns i deras närhet. Efter att ha gått två korta veckoslutskurser och sett
hur mycket hjälp man kan erbjuda barn genom s.k. reflexintegreringsprogram är jag
övertygad om att man genom reflexintegreringsövningar skulle kunna lindra eller t.o.m.
avhjälpa barns problem med bl.a. ADHD, överaktivitet, koncentrationssvårigheter, dyslexi,
aggressivitet, motoriska färdigheter och sociala färdigheter. Därför vill jag utbilda mig själv
till sensomotorisk reflexpedagog.

Utbildningen arrangeras av Alla Sinnen AB och består av närstudier i Sverige under totalt 8
förlängda veckoslut med början i februari 2015. Utbildningen avslutas i maj 2016. Utöver
undervisningsblocken (närstudierna) inkluderar kursen även praktiska övningar och
självstudier.

Tidsplan (Obligatorisk)
Ange när fortbildningen eller studierna infaller. Om fortbildningen består av flera delar ska du
ange starttidpunkten för första tillfället samt sluttidpunkten för det sista.

Slutdatum
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Förväntade resultat (Obligatorisk)
Beskriv hur ändamålet stödjer och anknyter till din/er verksamhet.
Frågans hjälptext:
Exempel 1:
I mitt arbete som lärare i modersmål och litteratur samt som biblioteksansvarig med ansvar
för skolans inköp av skönlitteratur är det viktigt att vara insatt i vad som händer i
litteraturbranschen och att få en möjlighet att bekanta sig med ny barn- och
ungdomslitteratur. Bokmässan i Göteborg är ett ypperligt tillfälle att få ta del av nyheter, att
höra författarna själva och låta sig inspireras! Även diskussionerna kring undervisningen
med andra lärare är av stor betydelse.

Exempel 2:
Efter fullbordade studier har jag för avsikt att i mitt dagliga arbete inom svenskspråkig
barnomsorg tillämpa det jag lärt mig i förebyggande syfte för att hjälpa barn i olika åldrar (i
dagklubbar, daghem, förskola, skola och eftis) med problem så att de på ett positivt sätt ska
kunna fungera i olika sociala situationer samt öka trivseln i de kretser de rör sig. Dessutom
har jag för avsikt att dela med mig av det jag lärt mig genom att träffa representanter för
skolor och daghem.

Anknytning till det svenska i Finland (Obligatorisk)

Steg 4/4 budget
Kostnadsplan (Obligatorisk)
Ifall din resa blir längre och/eller dyrare på grund av att du vill resa på ett hållbart sätt
får du gärna beskriva detta i Förklaringar till budgeten, så tar vi det i beaktande.
i euro
Rese- och transportkostnader
Logikostnader
Kost
Deltagaravgifter
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Övriga kostnader
Totalt:

Förklaringar till budgeten
Antal tecken: 0 av max 1000

Aktuella ansökningar (Obligatorisk)
Om du ansöker om bidrag från andra finansiärer för samma ändamål, uppge vilka de är och
ansökt summa. Om du inte sökt från någon annan finansiär ska detta också framgå.
Frågans hjälptext:
"Jag har sökt bidrag från stiftelsen A 500 € och beviljats 100 € från stiftelsen B..."
eller
"Jag har inte sökt andra bidrag."

Arbetsgivares namn och andel av resekostnaderna (gäller fortbildningar)
Fyll i namnet på din arbetsgivare och uppgifter om på vilket sätt arbetsgivaren deltar i
resekostnaderna. För fast- och timanställda personers del är tjänstledighet med lön och
ersättning av vikariekostnad ett minimikrav för arbetsgivarens insats.
Obs! Om man ansöker om stöd för längre utbildningshelhet (bestående av flera moduler) bör
arbetsgivaren delta i kostnaderna för samtliga moduler.
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