PROGRAMA SOLIDARI DE LA SOCIETAT CATALANA DE
REUMATOLOGIA
BECA OBERTA ROCHE PEL PROJECTE SOLIDARI
Bases
1. L’objectiu és facilitar l’anada i l’estada de personal sanitari relacionat en
l’àmbit de la Reumatologia a l’Hospital de St. Francis Xavier d´Assin
Fosu (Ghana) per a col·laborar en el dispensari de l´Aparell Locomotor
de la Unitat de Fisioteràpia.
2. La dotació del programa solidari es de 6.000,00 €, que permet la
concessió de dos beques anuals.
3. La beca podrà ser sol·licitada de forma individual o col·lectiva. En aquest
últim cas es mantindrà la mateixa dotació econòmica (3.000,00 €) que
serà compartida entre els guardonats.
4. La beca te un regim de convocatòria obert, de tal manera que cada
dos meses s’avaluaran les sol·licituds rebudes.
5. Per optar a aquesta Beca s’haurà d’enviar 1 còpia de la memòria del
projecte a la Societat Catalana de Reumatologia (Acadèmia de Ciències
Mèdiques. Societat Catalana de Reumatologia. C/ Major de Can
Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona). Així mateix, s’haurà d’adjuntar la
següent documentació:
 Memòria de un projecte assistencial o de recerca a desenvolupar
dins el dispensari de l´Aparell Locomotor de la Unitat de Fisioteràpia.
La memòria podrà ser presentada en format lliure.
 La junta directiva de la SCR, en cas necessari donarà suport en
l’elaboració del esmentat projecte
 Currículum del sol·licitant (una còpia). Cal presentar el CV en un
format de referencia (i.e. FIS o AATRM del Departament de salut). El
CV es podrà presentar en format lliure en el cas de que el sol·licitant
no sigui un facultatiu mèdic.
 En cas que el sol·licitant sigui un resident, s’acompanyarà d’una carta
signada pel Cap del Servei.
 Copia en format electrònic de tota la documentació presentada.
6. Durada del projecte: és aconsellable un període no superior a tres
mesos ni inferior a un mes.
7. Es notificarà el guanyador a la corresponent sessió de la SCR.
8. En cas de ser concedida la Beca, el pagament es realitzarà íntegrament
en el moment de lliurament de la Beca i sempre prèviament a la estada.
9. El Jurat està integrat pel President de la SCR, dos membres de la seva
Junta Directiva i dos socis de la SCR.
10. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
11. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes
bases.
Barcelona, Desembre del 2011

