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Et
fellesprosjekt 

Mellom Kirkens Bymisjon i
Sandefjord og Vestfold Røde
Kors



Det beste fra to
stødige
organisasjoner

Kompetanse og kursing
Sprer ordet
Nettverksbygging
Lokaler  og andre midler



ET  TRYGT  RAMMEVERK

HVOR  TERSKELEN  SKAL

VÆRE  LAV  FOR  Å  DELTA.

Familietid tilbyr



Skape tilhørighetsfølelse både innad i

familien og med andre familier

Være avlastende ved økonomiske

utfordringer

Bevisstgjøre  foreldre slik at de selv kan

utforske muligheter for aktiviteter med

sine barn

Gi opplevelser som de ellers ikke ville hatt

mulighet til

Fremme god psykisk helse hos familier ved å

Fremme god psykisk helse
dempe fattigdom  i familier

 Øke inkludering
Skape Gode opplevelser

Prosjektets
hovedmål 



Stabilietet

For at tilbudet skal være

attraktivt og nyttig

kreves det at det er

forutsibart for deltakere

og frivillige

Kompetanse

Noen menneskelige møter kan

være utfordrende, men med

kursing og faglige

ressurspersoner kan dette

lettes

Hvorfor?

Frivillige og

prosjektansvarlige må søke å

ha en bevissthet rundt hvorfor

vi gjør dette, og om det vi gjør

akkurat nå svarer til målet

Til l i t
Vi må alltid strebe etter

å være en

tillitsvekkende arena

som gjør det enkelt for

deltakere å tre over

terkselen og inn til oss

OVERORDNEDE

MÅL  FOR

PROSJEKTET  



Avdekke,  hindre  og

lindre

Deltakere skal få den hjelpen de trenger,

så lenge de trenger den. 

Men vi vil øke kompetansen og gi

muligheter for egenutvikling og skape

nettverk på tvers

kanskje noen kan få en ny jobb? Kanskje

man kan inspirere hverandre? Kanskje

foreldre kan ta med barna på

hengekøyetur på egenhånd?

MEN  OGSÅ...



Hva er Familietid?

Startet opp i 2019, og har per i dag

aktiviteter tirsdager og søndager.

Vi har til nå hatt ca 60 familier

innom, med 25 personer i snitt på

hver samling

Tilbyr en arena hvor familier kan

etablere nettverk. 

Tilbudet er gratis å delta på, og det

serveres mat ved hvert møte 



Familietid
per idag

Temakvelder  på  tirsdager

Starter kl. 16:30

Middag først - Gjerne med hjelp fra deltakere

Så aktivitet

Søndagsturer

Vi bruker hele Sandefjord Kommune

Ekstra transport for dem uten bil

Vi tar med nistepakke og annen turmat

Samarbeid om utstyr, transport og lokaler

Andre  søndagsaktiviteter

Typiske søndagsaktiviteter som kino,

kulturutforskning og lekeland



Hvordan når vi ut til
deltakere?

Facebook arrangementer

SMS til deltakere av Bark og de som har

vært hos oss og gitt oss nummeret

Utdeling av flyere

Synlighet ved arrangementer 

Helsestasjoner, barnehager og skoler 

Nettverk! 



ET  ALLEREDE

GODT  ETABLERT

NETTVERK!

OG  MANGE

FLERE!



SPESIELLE

OPPLEVELSER

SOM  GIR  GODE

MINNER



INNE  -

AKTIVITETER  SOM

STYRKER

NETTVERKET



HER  BLIR  VI

KJENT  MED

UTEOMRÅDER  I

SANDEFJORD!



OG  MYE  ANNET

SPRELL  SOM

BIDRAR  TIL  ET

POSITIVT  MILJØ  I

GRUPPEN  - OG

HJEMME!



SITATER  FRA

DELTAKERE
"Jeg  er  så  glad  for  at  vi

har  en  aktivitet  hvor  vi

kan  treffe  andre  på  tur"

Jente på 10 år

"Det  er  en  ekstra  trygghet  i  det  å  være

flere  voksne  og  barn  sammen  -  Når  det  er

bare  oss  kan  det  bli   kjedelig  og  ampert  i

heimen"

Familiefar

Det  er  så  f int  å  møtes  ti l  middag  -  det  å  samles

rundt  et  måltid  er  noe  eget,og  ofte  må  vi  la  barna

spise  først,  før  vi  vet  hvor  mye  vi  kan  spise  selv.

Det  blir  ikke  det  samme.

Familiemor



FAMILIETID  OG

KORONASITUASJONEN
"Fjernaktiviteter" i Påsken og i mai

Smittevernstiltak etter gjeldende råd

fra FHI og kommuneoverlege

Påmeldinger og deltakerlister

Begrensing på antall (maks 25

deltakere) 

Fokus på uteaktiviteter





FERIEAKTIVITETER

2020

Dagsturer til klatrepark, Foldvik

Familiepark og strandturer

Camping tilbud 

Minifjorden Kulturfestival 

 





Utvidelse av prosjektet til

flere steder og dager

Økning av ansattressurser

Bredere ut mot publikum

Veien Videre



Takk for din tid!

Spørsmål?


