Ferie for alle-aktiviteter sommeren 2020
På grunn av koronapandemien vil årets sommeropphold bli noe annerledes enn planlagt. Vi vil i flere
distrikter ha tilpassede ferieopphold med færre deltagere enn vanlig. Vi planlegger også feriedager
for alle, der barna får gode ferieopplevelser med familien sin og frivillige fra Røde Kors. I tillegg jobber
vi med å sette sammen aktivitetspakker med utstyr og/eller gavekort som kan skape gode opplevelser
for familiene. All aktivitet i Røde Kors-regi gjennomføres i henhold til myndighetenes
smittevernregler. I søknadsskjemaet kan det søkes om ferieopphold, feriedager og aktivitetspakker.
Søknadsprosessen
Både for ferieopphold, feriedager og aktivitetspakker skal søknaden gå via påmelder gjennom det
ordinære søknadssystemet. Her gis det anledning til å hake av for de ulike alternativene når du søker.
Når søknadene er ferdigbehandlet, sendes som vanlig svaret til påmelder som informerer familiene.
Nytt av året er at vi også sender ved et brev vi ønsker dere skal videreformidle til familiene som har
fått innvilget søknaden, med informasjon om hva de skal gjøre dersom de opplever symptomer
knyttet til korona. Svaret vil også inneholde praktisk informasjon om innhold, dato og sted for
oppmøte for de ulike aktivitetene. Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er
involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.
Endringer kan forekomme
Som påmelder ber vi deg være oppmerksom på at det kan komme endringer, og vi oppfordrer dere
til å informere familiene om dette ved påmelding. Røde Kors følger de råd som myndighetene gir og
tilpasser våre aktiviteter deretter. Familiene må også være villige til å følge de smittevernregler og
tiltak som iverksettes på feriestedet for å ivareta sikkerheten for alle som deltar på oppholdene våre.
Overholdes ikke disse kan det medføre at oppholdet må avbrytes. Dette gjelder også på Feriedager
for alle.
Samarbeid om barns beste
Vi er svært glade for at myndighetene nå har åpent for at vi kan gi barn et etterlengtet ferietilbud,
etter en svært vanskelig og utfordrende periode for mange som fra før av har hatt det krevende.
Enten det blir ferieopphold, feriedag eller aktivitetspakke, så håper vi det blir til glede og gode
opplevelser for barna.
Takk til deg som er påmelder for at du formidler tilbudet til familiene som er i målgruppen!
Ta gjerne kontakt med oss på ferieforalle@redcross.no dersom du har noen spørsmål.

