Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

Informasjon til ansatte som møter
familier som strever i hverdagen.
Røde Kors er avhengig av at du som ansatt i hjelpeapparatet informerer familiene om Ferie for alle.
Uten dette når vi ikke fram til familiene som trenger et ferietilbud. Vi håper du vil informere familier
som er i målgruppen om tilbudet og bistå dem i å søke om plass på et ferieopphold.
Vedlagt finner du «viktig informasjon til påmelder» hvor du kan du lese om hva Ferie for alle er, hva som er
målsettingen med tilbudet og hvem som er i målgruppen. Har du andre spørsmål ta gjerne kontakt med oss.
Vi ser fram til å samarbeide med deg om å gi barn i Vestfold gode ferieopplevelser! Har du spørsmål så ta
kontakt.

2022

Ferie for alle påskeopphold:
Dato: 11. mars – 17. april.
Sted: Eidene på Tjøme.
Søknadsfrist: 10. mars.

Informasjon om feriestedet for påskeoppholdet:
Eidene Røde Kors senter
Ferien går til Eidene Senter, som ligger i naturskjønne omgivelser på Tjøme, 20 minutter fra Tønsberg. Eidene
Senter har ett hovedhus hvor man spiser alle måltidene, får informasjon og er et samlingssted. Eidene har
egen aktivitetsavdeling med erfarne instruktører som tar med gjestene på ulike aktiviteter og
gruppeoppgaver. Våre aktiviteter spenner vidt fra fjellklatring, heksesprang, fisking, linevandring og
rappellering, til enklere gruppeoppgaver i sporløypene med innlagte stopp hvor lagene spiller
kjempelabyrint, skyter med pil og bue for å nevne noe.

Søknadsskjema:
Søknadsskjema må fylles ut av påmelder, dvs. en ansatt i hjelpeapparatet, NAV,
helsestasjon, barnevernet osv. i samarbeid med familien.
Familien kan ikke søke på egenhånd. Søknader som sendes inn direkte av familien
blir dessverre ikke behandlet. Svar på søknaden sendes på e-post til påmelder, som
deretter informerer familien om svaret på søknaden.
Søknadskjema til Ferie for alle finner du her:
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/

Alle søknader må sendes via dette elektroniske søknadsskjemaet. Søknader som sendes i
papirversjon med vanlig post blir ikke behandlet.

Gratis fritidsaktivitet for barn!
Når du åpner søknadsskjemaet for å søke om plass på ferieoppholdet, vises også
informasjon om «Gratis til fritidsaktiviteter» på skjermen, i en egen tekstboks.
Familien kan få en gratis fritidsaktivitet fra COOP i et helt år, til barna under 18 år!
Nederst i søknadsskjema kan du krysse av for JA til dette for familien.
Spørsmål om støtteordningen kan rettes til prosjektansatte på e-post til fritid@redcross.no,
eller på Coop-dugnadens vakttelefon som er betjent hverdager kl 09-15 på nummer 400
17 506.

Med vennlig hilsen
Frivillig leder Ferie for alle
Torild Wivestad Johansen
M: 95 93 44 06
torildwivestadjohansen@yahoo.no

Koordinator Ferie for alle
Eivind Hanche-Olsen
eivind.hanche-olsen@redcross.no

