I n v i t a s j o n

Ferie for alle
- et alternativt ferietilbud for barnefamilier

Gode ferieopplevelser
Mange barnefamilier i Norge har av ulike årsaker ikke mulighet til å dra på ferie sammen. Dette
vil Røde Kors gjøre noe med!
Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier. Ferie for alle skal bidra til sosial
deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.
Bakgrunn
Ferie for alle ble opprettet på bakgrunn av en levekårsundersøkelse i 2001. I dag lever over
98 000 barn i Norge under EUs fattigdomsgrense. Bare i Nordland utgjør dette over 4 000 barn.
Målgruppe
Familier med svak økonomi over en lengre periode.
Familier som har minst ett barn i alderen 6- 13 år.
Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.
Samarbeid
Ansatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor
samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser
som er i kontakt med målgruppen.
Ansatte i kommunen søker om plass for familiene. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde
Kors til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. Under oppholdene
har foreldrene selv ansvar for barna sine.

”Alle barn har rett til hvile, lek og fritid”

FNs Barnekonvensjon

Invitasjon til Ferie for alle 2017
I høstferien 2017 inviterer Saltdal Røde Kors Omsorg i samarbeid med Nordland Røde Kors til
Ferie for alle i Saltdal.
•

Uke 40: 4.-8. oktober.

Kort om ferieoppholdene
Ferie for alle er en aktiv ferie for hele familien med spennende friluftsaktiviteter tilpasset
årstiden. Røde Kors tar familiene med til et feriested i nærheten med flott natur å by på. I løpet
av ferieoppholdet vil familiene få muligheter til å være med på ulike friluftsaktiviteter,
eksempelvis båtturer, tur i fjellet eller skogen, utendørs matlaging og mye annet morsomt.
Alle får overnatte på egne hytter eller rom, og alle kostnader dekkes av Røde Kors. Måltidene blir
spist (og ofte laget) i fellesskap, enten på feriestedet eller ute på tur.
Velkommen til nye og spennende aktiviteter for både barn og voksne!

Søknadsfrist: 4. september
Ta kontakt for informasjon om hvor din søknad bør sendes!

Ansvar for barna på familieopphold
Foreldre har ansvaret for egne barn under hele oppholdet. Spesielt gjelder dette barnas
sikkerhet og helse. Det er også viktig at foreldrene passer på at utstyr som er lånt ryddes på plass
og at barna legger seg til passende tid, slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter.
Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene - ikke som barnevakt, men
som medmennesker og tilretteleggere. Foreldre har selv ansvaret for barna sine hele tiden.
Reiseforsikring
Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet inklusive
oppholdet for alle deltakere. Røde Kors har også egen forsikring som gjelder i forbindelse med
aktivitet. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen
reiseforsikring ordnes.
Rusfritt
Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement, det er ikke lov til å nyte alkohol
eller andre rusmidler under Ferie for alle.

Distribusjon av invitasjoner
Røde Kors vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med familier
i målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp til
å formidle denne invitasjonen til barn og familier med behov.
Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden, med begrunnelse og underskrift,
for at søknaden skal bli vurdert. Hvis det søkes om plass for flere familier må
søknadene prioriteres. Røde Kors finansierer oppholdet, men kommunen oppfordres til å dekke
familiens reiseutgifter til og fra ferieoppholdet.

Med vennlig hilsen
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