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AJUDES SOCIOPEDAGÒGIQUES – BEQUES ANY 2020
Benvolguts socis,
Us informem que el patronat de la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília ha aprovat concedir les
ajudes sociopedagògiques (beques per al curs 2020/2021). La Fundació fa un gran esforç per poder
mantenir aquest i altres programes que es consideren importants.
Poden optar a aquestes beques:
-

tots els infants, adolescents i joves amb coagulopaties congènites que cursin estudis reglats i
siguin membres de l’Associació Catalana de l’Hemofília
les persones adultes amb coagulopaties congènites i seropositves al VIH que facin algun tipus de
formació continuada (cursos d’idiomes o d’altres)

Abans del dia 30 d’octubre ens heu d’enviar per mail (info@hemofilia.cat) o per correu postal:
1. Sol·licitud de la beca ( document adjunt)
2. Fotocòpia del DNI de la persona estudiant i del pare o mare, en cas de menor d’edat
3. Notes del curs anterior, si es va suspendre alguna assignatura o es va repetir curs, les ajudes
només s’atorgaran si es justifica la seva destinació a una intervenció pedagògica individualitzada
4. Matrícula d’aquest any o l’últim rebut de l’escola o certificat conforme s’està escolaritzat aquest
curs
5. Número de compte corrent o IBAN en el que es pot abonar la beca (20 dígits) i nom del titular
Un cop rebudes totes les sol·licituds, es podran avaluar i decidir els imports de les ajudes en funció del
pressupost.
Aquest any, per evitar-vos desplaçaments i seguint les indicacions del Departament de Salut d’intentar al
màxim reduir els contactes socials, es procurarà que les entrevistes es facin telemàticament o per telèfon.
Un cop reunida la comissió de beques i ajudes i aprovats els imports anuals, us enviarem un email o us
telefonarem per quedar pel dia d’entrevista.
Si teniu algun dubte, truqueu-nos.
Molt cordialment,

Patronat de la Fundació
Barcelona, 13 d’octubre de 2020

