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Humanitære behov
Alle barn har rett til en tilfreds
stillende levestandard uansett
hvilken familie de blir født inn i.

god råd i Norge. Hvor mye andre har, avgjør hvilke
forventninger barn møter i hverdagen. De negative
konsekvensene av å vokse opp i fattigdom kan derfor
være i reelle, også i et rikt land som Norge (jf. Sand
bæk 2008). I et samfunn der det i økende grad koster
penger å leke med andre barn, og der kulturaktiviteter
og også skolen etter hvert har store egenandeler, vil
barn i fattige familier fratas retten til deltakelse.

- Utdrag fra artikkel 31 i FNs barnekonvensjon
En god barndom handler blant annet om å mulighet
til å delta på det samme som de fleste andre barn på
samme alder. De aller fleste barn i Norge lever i hus
holdninger med god økonomi. Allikevel viser tall fra
SSB at antall barn som vokser opp i vedvarende fattig
dom øker, og andelen barn som vokser opp i familier
med vedvarende lavinntekt er nå 84.300. Å være et
fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne
seg med de rikeste, men å mangle det vanlige barn
har.

Barn av innvandrere og barn av enslige forsørgere er
overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Forskning
viser at barn og unge som vokser opp i fattigdom i
mindre grad enn jevnaldrende deltar på tilbud og
aktiviteter som koster penger. Studier viser også at
barn og unge som bor i fattige familier og som ønsker
seg mulighet til å delta i ulike aktiviteter, ikke vil
fremsette dette som et ønske verken overfor foreldre
elle andre. De vil ikke utsette sine foreldende for den
påkjenningene det innebærer for foreldrene å alltid
si nei. De vil heller ikke utsette seg selv for å ønske
seg noe de vet ikke kan gjennomføres. De lærer seg
å dempe forventninger, de lærer seg å leve med å ha
mindre og å delta mindre enn andre barn. Risikoen
for en barndom preget av sosial tilbaketrekking er
større for denne gruppen.

Skillet mellom fattig og rik blir større i Norge, og
spesielt hardt rammer dette barn. Når flertallet
opplever stor materiell velstand, blir hverdagen desto
mer utfordrende for barna som faller utenfor. Dårlig
økonomi og materielle levekår kan ha betydning for
barn og unges hverdag og utvikling på flere måter.
Skillet mellom barn og unge som kan delta, og de som
ikke kan, blir forsterket av at det er mange som har

Røde Kors som humanitær aktør
Alle barn har rett til hvile, fritid og
lek, og til å delta i kunst og kulturliv

alle ønsker Røde Kors å ivareta barnas rettigheter
presentert i barnekonvensjonens artikkel 27 og 31,
ved å legge til rette for ferieopplevelser som gjør
at barn fra familier med svak økonomi opplever
kulturell og sosial inkludering, uavhengig av foresattes
økonomiske situasjon. Barna får mulighet til å reise
på ferie sammen med sine foresatte på lik linje med
jevnaldrende.

- Artikkel 31 i FNs barnekonvensjon
FNs barnekonvensjon understreker barns rett til
en tilfredsstillende levestandard og til å delta i lek
og fritidsaktiviteter. Barn fra lavinntektsfamilier får
ofte ikke disse rettighetene innfridd. Med Ferie for
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Målsetting
En forelder skriver:

Røde Kors er bekymret for situasjonen for mange
barn og unge i Norge. Gjennom Telemarkforskning
har vi kartlagt hvilke omsorgsutfordringer som preger
barn og unges oppvekst i Norge. I rapporten kommer
det tydelig frem at sosiale ulikheter rammer familier
med svak økonomi, dårlig helse og lav utdanning. Det
kommer også frem at det er den samme gruppen barn
og unge som er i en utsatt posisjon når det gjelder alle
de tre dimensjonene.

«Det har vært veldig mye som har hatt betydning for
oss som familie, det har vært deilig å komme bort litt og
få tankene over på noe annet. Bli kjent med andre og få
nye venner».
En annen forelder skriver:
«Min datter har storkost seg. Fått mange venner som
vi vil holde kontakten med. Hun har nå mange fantastiske opplevelser å fortelle om når hun kommer tilbake
til skolen, og det betyr mye for oss begge. Hun har fått
prøve flere ting for første gang».

Rapporten fremhever betydningen av sosial inklu
dering i tidlig alder for å redusere risikoen for sosial
eksklusjon i senere alder. Dersom en ønsker å bidra
til at barn og unge som lever i familier med ulike livs
belastninger skal få bedret sin situasjon, er det nød
vendig at også foreldrenes situasjon bedres. Røde Kors
er derfor opptatt av å gi helhetlige tilbud til familien,
og bidra til at familien kan skape gode opplevelser
sammen.
Et Ferie for alle-opphold er en aktiv ferie. Store deler
av ferien foregår utendørs, uansett vær og årstid.
Både barn og voksne deltar på ulike typer aktiviteter,
og det legges opp til positiv mestringsfølelse for hele
familien.
Ferie for alle er det eneste ferietilbudet av sitt slag i
landet, og det at hele familien blir invitert med på
ferieoppholdet gjør tilbudet unikt. Målsettingene om
å bidra til nettverksbygging, sosial inkludering og
opplevelse av mestring, kulturell inkludering, samt
å bidra til å styrke familiebånd, muliggjøres ved at
flere familier fra samme nærområde inviteres med
på ferieoppholdene. Alle distrikter har gjennomført
evalueringer etter sine ferieopphold og fått tilbake
melding fra både barn og voksne om at nettopp disse
målsettingene blir nådd.

Foto: Brønnøysund Røde Kors.

En frivillig beskriver verdien av nettverksbyggingen
slik i sin rapport:

1) Det er ønskelig at ferieoppholdet skal være en
arena for nettverksbygging. Forskning viser
at fattige familier ofte har svært lite nettverk,
siden det ofte er knyttet utgifter til det å delta
i sosiale sammenhenger. Ved å delta på Ferie
for alle får både barn og foreldre mulighet til å
delta gratis i en sosial sammenheng der ingen
er kjent med verken bakgrunn eller tidligere
belastninger. Ferielederne gir tilbakemeldin
ger om at både barn og foreldre har fått nye
bekjente og venner på ferieoppholdene. Siden
mange av deltakerne kommer fra samme om
råde, legges det til rette for at deltakerne kan
holde kontakten når ferien er over.

«Vi opplever at mange deltakere fra Ferie for alle
kommer tilbake til våre regelmessige familieaktiviteter
gjennom hele året, deriblant også vår juleaksjon hvor vi
inviterte til kino, pepperkakehuspynting, teater, fjøsbesøk med hesteridning og julenissebesøk. At de velger å
komme tilbake til disse arrangementene, ser vi på som
svært positivt, da de opplever en positiv tilhørighet og
en følelse av fellesskap. Aktivitetene kan også styrke egne
familiebånd, i tillegg til at de får kreative, kulturelle og
friluftsopplevelser. Gjennom deltakelse i Ferie for alle
har det åpent seg en dør inn til andre aktiviteter. En
familie omtalte Røde Kors som sitt andre hjem».
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mer og mer, hun fant venner og begynte å blomstre.
Mot slutten av uken var hun en helt annen jente enn
den som kom på sommerferieoppholdet. I etterkant av
oppholdet har hjelpeapparatet og moren til jenta meldt
tilbake til frivillige at det var helt utrolig å få jenta hjem
fra sommerferien fordi hun var blitt sitt gode, gamle jeg.
Moren sier hun opplever at jenta har funnet tilbake til
livsgnisten som hun hadde før de flyttet på krisesenter
og ting begynte å bli vanskelig. Familien fikk tilbud om
høstferieopphold også. Frivillige melder tilbake om at
jenta har beholdt gløden hun fikk på ungdomsoppholdet
i sommer. Denne h
 endelsen har gjort stort inntrykk på
de frivillige.

2. Rapporten fra Telemarksforskning vektleg
ger betydningen av sosial inkludering i tidlig
alder for å hindre sosial eksklusjon i senere
alder. Gjennom spennende og nye aktiviteter
på feriene legges det til rette for sosial inklu
dering og opplevelse av mestring. Barn og
voksne har blitt utfordret på ulike plan i
trygge omgivelser. Dette bidrar til økt selvtillit,
selvkontroll og sosial utvikling, og er med på
å forebygge sosialt uønsket atferd. De frivillige
forteller det gjør stort inntrykk å se hvor mye
barna vokser av å være med på et ferieopphold.
Mange frivillige får tilbakemelding fra foreldre
som sier at barna har vanskelig for å tilpasse
seg på skolen, de har få venner og deltar ikke
på aktiviteter i fritiden. På et ukes ferieopphold
med Røde Kors får de venner, prøve aktiviteter
de ikke har forsøkt før og opplever en mest
ringsfølelse som varer lengre enn ferieuken.

Fra et annet opphold kommer denne historien:
På et av årets ferieopphold deltok ei jente som hadde
mye angst, problemer med selvskading og svært d årlig
selvtillit. Hun grudde seg veldig til klatreparken, men
de frivillige fikk henne med seg. Etter lang tid med
motivasjon og oppmuntring klatret hun opp den
12 meter lange stigen og danset rundt som en
danserinne. Hun fikk mye skryt og opplevde en enorm
økning av selvtillit. Dagen etter skulle gruppen på
rafting. Samme jenta kunne ikke svømme og ville ikke
bli med. Da de kom til elva ble hun redd og nektet igjen
å bli med. Igjen brukte frivillige tid på å gjøre jenta
trygg og motivere henne til å delta. Seieren var stor
da jenta stilte i våtdrakt og satte seg i båten. De fri
villige hadde stort fokus på henne, mest fordi hun var
den eneste som enda ikke hadde lært seg å svømme.
Overraskelsen var derfor stor da båtføreren åpnet for
at de som ønsket kunne kaste seg i vannet, og hun var
førstemann uti. Hun hang fint i tauet på båten, og
ventet på at båtføreren skulle dra henne opp i båten
igjen. Hun strålte av lykke og mestring og ga gode
klemmer til båtfører og de frivillige.
3. Ferietilbudet bidrar også til kulturell inklude
ring. Dette kommer til syne på flere plan. Barn
og foreldre fra ulike kulturer møter hverandre
og får gjensidig lærdom og utbytte. I tillegg har
familier fra en ikkenorsk kulturell bakgrunn
fått god kjennskap til norske tradisjoner som
for eksempel julefeiring, og ellers andre ferieog fritidsvaner. Tilbakemeldingene fra forel
drene er at det er nyttig både for dem selv og
for barna å være tett på familier som har annen
bakgrunn enn dem selv.

Foto: Audun Gautvik.

Historie fra et ungdomsopphold:
Det var en jente som var veldig sjenert og tilbaketrukken. De frivillige forteller at de sjelden har sett en så
innelukket jente. Ingen smil og hun var vanskelig å få
kontakt med. Men utover uken begynte jenta å snakke
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4. Familieoppholdene i regi av Røde Kors bidrar
også til å styrke familiebånd. Erfaring viser at
barna har stor glede av å få dele ferieopplevel
ser med foreldrene sine og skape felles minner.
Foreldrene gir tilbakemelding på at det er godt
å kunne være mer til stede for hverandre, og at
det er lenge siden sist de har hatt mulighet til å
være sammen med barna sine på denne måten.
Dette kommer til syne gjennom følgende sita
ter hentet fra forskjellige evalueringsskjemaer
fra hele landet:

En forelder skriver:
«Det var en utrolig flott uke, jeg følte nesten jeg var
i Paradis – hvor alder, kjønn, hudfarge eller etnisk
bakgrunn ikke spilte noen rolle. Det er helt utrolig at så
mange ulike mennesker kunne være sammen så tett – og
så lenge, uten noen konflikter.»
En far skriver:
“I would like to express my gratitude for the invitation
to ”Ferie for alle” in Haugland. It has been a nice week
filled with pleasant activities, well guided by the friendly
volunteers. We have enjoyed ourselves, for the boys the
multicultural aspect was an extra bonus.Good to see
that the children, all of different descent, connect and
accept each other so well. Overall a fantastic i nitiative
for troubled families to have a holiday, relax and
build good memories together. I am thankful for this
experience”.

En mor skriver:
«Ferie for alle er viktig for både barn og voksne. Jeg og
barna blir kjent med nye mennesker og vi får masse
gode minner sammen. Det er veldig fint å komme seg ut
av byen, for det blir vanskelig å skape god feriestemning
om man ikke får kommet seg bort. Da ville vi nok gjort
det samme som vi alltid gjør.»

Evalueringsskjema,
sommerleir Østlandet
Røde Kors.
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Foto: Brønnøysund Røde Kors.

Målgrupper
Ferie for alle er et tilbud til familier som har så
begrenset økonomi at de selv ikke kan finansiere
ferie- og fritidsopplevelser for sine barn. Familier som
får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende
tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi
over tid. Ferie for alle henvender seg i hovedsak til
familier som har minst ett barn i alderen seks til
tretten år. Røde Kors har i tillegg noen ferieopphold
for barn og ungdom opp til atten år. Det er viktig for
Røde Kors at barna reiser i følge med foresatte, slik at
de får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine
nærmeste. Røde Kors arrangerer allikevel også noen
ferieopphold hvor barn reiser uten følge av foresatte,
fordi livssituasjonen noen ganger taler for at dette er
det beste for barna. Alle opphold arrangeres og ledes
av frivillige i Røde Kors.
Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefa
milier som har størst behov for ferieopphold. Derfor
samarbeider Røde Kors med skolehelsetjenesten,
barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre offent
lige instanser som er i kontakt med målgruppen for
å sikre at det er familiene med størst behov som får
tilbud om ferieopphold.
Foto: Brønnøysund Røde Kors.
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Beskrivelse av ferieoppholdene
Når og hvor skjer ferieoppholdene?

Ferie for alle er ett av satsningsområdene i Røde Kors,
og aktiviteten vokser i takt med behovet i samfun
net. Etter en behovskartlegging i 2011, kom det til
syne et behov for å gi et mer spisset ferietilbud til den
gruppen i samfunnet som har størst behov. Røde Kors
er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet, og alle ferie
opphold har derfor minimum tre overnattinger. Dette
er ett av flere grep for å sikre at familier som deltar
på Ferie for alle faktisk opplever en ferie f remfor
en helgetur. Tid er et viktig nøkkelord for Ferie for
alle, og familiene skal oppleve at det er tid til å være
sammen.

Ferieoppholdene har blitt arrangert i alle skolens
ferier og i alle landets distrikter. Totalt har det blitt
arrangert 60 ferieopphold, fordelt på både i Norge,
Sverige og Danmark. Det har vært vinterferie, påske
ferie, sommerferie, høstferie, juleferie og nytt i 2014;
nyttårsferie. Oppholdene har vært gratis for deltaker
ne, og alle har tilbragt noen aktive feriedager sammen
med sin familie og/eller jevnaldrende.
Mange har vært på ukesopphold på ett av Røde Korssenterne, andre har reist på ferieopphold til lokale
feriesteder. Noen har også deltatt på turer til utlandet.

Foto: Audun Gautvik/Møre og Romsdal Røde Kors.
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Frivillige
Å vokse opp i fattigdom er stigmatiserende, og å
måtte delta på gratistilbud fordi du må, og ikke fordi
du velger det, kan være vanskelig for mange. At Ferie
for alle organiseres og gjennomføres av frivillige er
viktig – både for barna og for de voksne. En gutt skrev
i et evalueringsskjema: «Noe av det som er så bra med
Ferie for alle er at her vet jeg at folk ikke får betalt
for å være sammen med meg. De er her fordi de har
lyst!». Dette viser at frivillighetens bidrag til trygge og
gode oppvekstsvilkår verken kan eller bør erstattes av
offentlige eller private tjenester.
Alle ferieopphold ledes og arrangeres av frivillige
ferieledere. Dette er voksne som ønsker å gjøre en
forskjell for familier som ikke har de samme mulig
hetene for ferieopplevelser som andre. De frivillige
blir rekruttert gjennom annen Røde Kors-aktivitet,
gjennom stands og vervingskampanjer, samt gjennom
Ferie for alles næringslivssamarbeid. Feriene er fylt
av aktiviteter, så man må like å leke, og generelt være
glad i å være sammen med barn og voksne. Ingen
frivillige skal opptre som terapeuter eller behandlere,
men som medmennesker som bryr seg. Dette er en
viktig forutsetning i Ferie for alle.

Egil Storstein har vært med som frivillig på 40 Ferie for alleopphold gjennom 10 år. Foto: Norges Røde Kors, Thomas André
Syvertsen.

Den som er frivillig i Ferie for alle velger å bruke
en hel uke av egen ferie for at andre skal ha det fint.
Likevel fremhever mange at det å delta som frivillig i
aktiviteten gir mer enn det koster. Noen frivillige blir
mer hektet på Ferie for alle enn andre, og sommeren
2014 hadde Ferie for alle Østlandet jubileum for en av
sine frivillige.

«Du merker med en gang hvor mye det du gir betyr
for andre. Den gleden du ser og de smilene du fi
 nner
igjen hos gjestene. Det er det som får meg til å stille
som Røde Kors-frivillig igjen og igjen», sier Egil
Storstein.
- «Forrige uke hadde vi en familie hvor mor ikke
hadde vært på ferie på 20 år, og da hadde naturligvis
ikke datteren hennes på seks år vært på ferie noen
sinne heller. Da skjønner man at det man gjør utgjør
en forskjell og skaper viktige opplevelser for folk.
Opplevelser familier deler sammen og som barna har
med seg tilbake til skolen og vennene sine hjemme.
De har en ferie på lik linje med alle andre når de
kommer hjem. Kanskje bedre, sier Storstein».

40 opphold på 10 år
Sommeren 2004 var Egil Storstein på sitt første Ferie
for alle opphold som Røde Kors-frivillig på Harald
vangen. Sommeren 2014 deltok Oslomannen som
vanligvis jobber i renholdsbransjen, på sitt førtiende
ferieopphold.
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Røde Kors satser på økt mangfold
de kan møte gjestene på en helt annen og bedre måte.
Det er viktig siden nesten halvparten av gjestene har
en annen kulturbakgrunn.

Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold
og har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal
bidra til at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt
mangfold. Her regnes mangfold som et vidt begrep
som inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjons
nivå. Røde Kors ønsker å bygge organisasjonen ut i
fra et mangfold som gjenspeiler sammensetningen i
befolkningen for øvrig.

I Sogn og Fjordane Røde Kors har flere av de fri
villige tidligere deltatt som deltakere i Ferie for alle.
Etter noen år har de ønsket å gi noe tilbake, og har
meldt seg som ferieverter slik at andre kan oppleve
det samme som de gjorde. Et godt mangfold blant de
frivillige gjør at aktivitetene i Røde Kors blir styrket
på flere område.

I Sogn og Fjordane har de jobbet strategisk med å
rekruttere bredt til frivilliggruppen i Ferie for alle. Et
mangfold i språkkunnskapen blant de frivillige gjør at
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Kvalitetssikring
En frivillig i Røde Kors’ arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode
opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter
tilpasset lokale behov.
Fra Røde Kors’ instruks for arbeid med barn og unge

I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også mu
lighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de
frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll.
For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distrikts
kontorene samt frivilligleder holdes det nasjonale
samlinger i regi av hovedkontoret. I 2014 var tema for
samlingen «Ferie for alle – og hverdagen som følger».

Alle som melder seg som frivillig til Ferie for alle i
Røde Kors blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en
frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige
anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motiva
sjon for å bli frivillig. Representanten fra Røde Kors
forteller om tilbudet og går gjennom instruks for
arbeid med barn og unge før den frivillige blir sluset
videre ut i opplæring og aktivitet.

I januar samlet frivillige ledere og ansattkoordinato
rer for Feire for alle seg til en arbeidshelg på Merket i
Valdres. 37 deltakere fra nesten hele landet bidro til en
aktiv helg med mange gode diskusjoner. Dagene ble
brukt til å diskutere Ferie for alle i dag, hva som skal
til for at ferieopphold blir vellykkede og hva Ferie for
alle skal være i fremtiden. Gruppen jobbet frem gode
og gjennomtenkte ideer for hvordan vi kan legge til
rette for at barn som deltar i Ferie for alle kan få opp
leve en meningsfull hverdagsaktivitet i etterkant av
oppholdet. Dette vil danne grunnlaget for det videre
arbeidet med å knytte Ferie for alle tettere sammen
med andre Røde Kors-aktiviteter lokalt.

Krav til frivillige
Frivillige på Ferie for alle må:
•

levere politiattest

•

gjennomføre intervju og obligatorisk
opplæring

•

undertegne og overholde etikk- og
taushetserklæring

•

ha fylt 18 år

•

ha ID-kort og fremvise fornyet politiattest
hvert tredje år i forbindelse med evalu
eringssamtale og fornyelse av ID-kort.

Opplæring
Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke der
det inngår et fagkurs spesielt utviklet for oppvekst
aktiviteter:
•

Introduksjon til Røde Kors

•

Grunnkurs i førstehjelp

•

Grunnkurs i psykososial førstehjelp

•

Temakurs Omsorg - oppvekstaktiviteter
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Samarbeidspartnere og bidragsytere

Under Røde Kors’ markering av «Gled en frivillig», fikk to glade Mølleransatte medalje av Statsminister Erna Solberg.

Offentlig tilskudd

Ferie for alle har fått ny partner i 2014. Gjensidige
stiftelsen har inngått en treårig avtale for å sikre at
enda flere barn får reise på Ferie for alle. I tillegg skal
Røde Kors utarbeide strategier for hvordan vi kan
knytte ferieaktiviteten tetter til andre hverdagsakti
viteter lokalt. Et år består av flest hverdager, og det er
viktig at barn og familier som ønsker å delta i aktivitet
når ferieoppholdet er over får god kjennskap til hva
som finnes av tilbud lokalt.

Røde Kors takker for at Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD) ser verdien i
Ferie for alle, og også i 2014 tildelte aktiviteten
2,5 mill. Den fireårige støtten fra BLD har mulig
gjort en nasjonal satsing for Røde Kors, og har gitt
rom for en behovskartlegging og kvalitetssikring som
medfører at vi kan tilby et mer spisset ferietilbud
til den gruppen i samfunnet som har størst behov.
Sommeren 2014 kunne Røde Kors melde om rekord
mange deltakere på våre ferieopphold.

MøllerGruppen er den partneren som har støttet
Ferie for alle lengst. Gjennom dette samarbeidet får
Ferie for alle både økonomisk støtte, men minst like
viktig, tilgang på gode frivillige. MøllerGruppen dek
ker full lønn for ansatte som deltar som frivillig i Ferie
for alle. Siden 2007 har over 50 ansatte fra hele landet
deltatt som frivillige i Ferie for alle.

Næringslivspartnere
I 2014 samarbeidet Ferie for alle med:
•

Gjensidigestiftelsen

•

Møllergruppen

•

Caverion

•

LEGO

•

Canon

•

Avis

Caverion ønsker at deres ansatte skal føle seg inklu
dert i konsernets samfunnsansvar, og ble inspirert
av MøllerGruppens modell for frivillighet. I tillegg
til økonomisk støtte, får ansatte i Caverion mulig
het til å delta som frivillige i arbeidstiden. Både lønn
og u
 tgifter i forbindelse med oppholdet dekkes av
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Caverion. Erfaringer fra tidligere år har spredt seg
godt i konsernet, og for tredje år på rad var 20 ansatte
klare for å delta på sommerens opphold også i 2014.
Fem av dem har deltatt som frivillige på Ferie for alle
tidligere. I april deltok 15 ansatte på temakurs for
oppvekstaktiviteter i regi av Røde Kors.
Mange barn og voksne har tilbragt regnværsdager på
Ferie for alle med LEGO, takket være avtalen med
LEGO Norge. Våren 2014 kunne alle oppvekstakti
viteter i Røde Kors, herunder Ferie for alle, søke om
LEGO. Totalt ble det sendt ut 46 kasser med LEGO, og
23 kasser med DUPLO ble fordelt over hele landet.
Ferie for alle i Oslo får låne bil kostnadsfritt 50 dager
per år av AVIS. Dette muliggjør at frivillige har tilgang
til bil under oppholdene, og at de dermed er mer
fleksible i organiseringen av aktiviteten.
Deltakere og frivillige i Ferie for alle takker også alle
næringslivspartnerne som har bidratt med både
julegaver og påskegodt til ferieoppholdene. Dette er
bidrag som gjør det ekstra godt å feire høytid med
Røde Kors.

Frivillige i Ferie for alle inspirerer andre til innsats.

Tilbakemelding fra frivillig gjennom
næringslivet:
Vår kontaktperson i Elkjøp gjennom 7 år, Kjersti
Evensen, har deltatt på flere ferieopphold som frivillig
sammen med sin mann. I påsken deltok de på et
opphold i Sälen i Sverige.
- «Vi har voksne barn og har mulighet til å bruke en
del av vår ferie til å være frivillige på Ferie for alle. Vi
opplever det som utrolig meningsfullt og føler at vi
bidrar til at barn og voksne får en fantastisk opp
levelse og minner for livet, samtidig som vi, selv om
det også er en del jobb, får en «ferie» med m
 ening,
sier Kjersti Evensen, Office Manager og avtale
ansvarlig i Elkjøp Nordic.
- «Som frivillig var dette en drøm av en påskeferie,
hvor alle var positive og alle deltok på sine premisser.
Vi kunne bare være til stede og nyte det fine været og
oppleve alle de glade fjesene i bakken, i bassenget og
ved middagsbuffeten. Dette frister til gjentagelse!»,
avslutter Evensen.
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Erfaringer - tilbakemeldinger
Denne e-posten kom inn til et distriktskontor i
etterkant av et ferieopphold:

Aktivitetene har vært mangfoldige, og alle deltakere
har fått mulighet til å utfordre seg selv i trygge om
givelser. Vennskap er etablert, og sekken har blitt fylt
med minner. Foresatte takker for muligheten til å gi
barna den tiden og oppmerksomheten de fortjener,
og barna synes det er kjempekult å være sammen
med familien sin.

-«Vil bare sende en hilsen fra helsestasjoenn og takke
for at jeg fikk en familien jeg følger opp her med på ferieuka. Ringte familien i dag og de fortalte at de hadde
hatt en topp uke på alle måter både de voksne og barna!
Snakket selv med gutten som sa JA høyt og rungende i
telefonen da jeg spurte om han hadde hatt det bra. Vil
bare takke igjen for at denne familien fikk være med!
Dere gjør en fantastisk flott jobb! Send denne gjerne
videre til de medarbeiderne som deltok på leiren!

En forelder skriver:
«Vi har hatt en kjempefin ferie med fine aktiviteter og
samhold med andre familier. En ferie i trygge omgivelser med flinke folk fra Røde Kors».

Hilsen
Veldig glad helsesøster, noen slike historier gjør jobben
min til den aller beste iblant!
Fortsatt god sommer!».
I løpet av ferieoppholdene har både
voksne og barn prøvd seg i klatrevegg,
ridd hest, lært førstehjelp, forsøkt isfiske,
hundekjøring, slalåm, langrenn, grotte
vandring, spilt både minigolf, lekt i
idrettshaller, fisket, padlet kano, fanget
krabber, bygget sandslott, hoppet fra
badebrygger, gått fjellturer, hinderløyper,
tippepostturer og spøkelsestur. Noen
har prøvd s vevebaner, høy høydebane,
rappellering og heksesprang. De har
malt på t-skjorter, bygget LEGO, spilt
bingo, vært på «kino» og mange har
avsluttet f erieoppholdet med diskotek.

Brev fra en kjempefornøyd

Ferie for alle-deltaker.
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Eksempler: Glimt fra landet rundt

Kronprinsen på Ferie for alle på Haraldvigen.

Vinterferie på Merket
skaper minner for livet

tid. Hun vet at de er i nærheten og at de frivillige
passer på. Det kommer godt med, for jentene har
vært i aktivitet fra morgen til kveld. Kun avbrutt av
spisepauser og søvn.

- «Jeg skaper gode minner sammen med døtrene
mine. Minner de beholder resten av livet», sier Esther
som er på Ferie for alle med døtrene Mia og Tuva på
Merket.

- Av alt vi har gjort har vært gøy. Aller best likte jeg å
kjøre hundeslede, fortsetter Mia.

- «Det at vi kan være sammen betyr mye. Her er det
masse aktiviteter for liten og stor. Jeg er både takk
nemlig og imponert over innsatsen til de frivillige.
Nå får Mia og Tuva noe å fortelle om når vi kommer
hjem igjen», sier Esther.

Minker klasseskillet
Siden Esther er alenemor har familien kun én inntekt
å leve av. Hun tror Ferie for alle er med på å minke
klasseskillene i Norge.
- I Norge faller de som ikke har så mye lett utenfor.
I hvert fall der hvor jeg bor. Det blir ganske umulig
for meg å reise på ferie med bare en inntekt. Og man
trenger ikke tjene så dårlig for å ha det sånn, sier
Esther.

Full fart i akebakken
Den akebakken vi kjører i er kjempeartig, sier Mia.
Lillesøster Tuva ser mer skeptisk ut. Hun er ikke like
glad i fart som storesøsteren. Takket være de frivillige
er det ikke noe problem for Esther om eldstedat
teren Mia som liker fart og spenning vil ake i den
store a kebakken, mens lillesøster Tuva finner en egen
mindre bakke som hun og moren kan kose seg i.
Esther trenger ikke holde øye med begge på samme

Hun føler seg ikke dårlig stilt, men forskjellen til
familier med to inntekter er markant. Da er det godt å
få muligheten til å reise bort.
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Viktig med mestring

Både Kronprinsen og Kronprinsessen storkoste seg
med familiene på Haraldvigen.

Samtidig får barna med seg en del viktige sosiale
situasjoner og kommer seg ut i aktivitet.

- Det er også viktig å passe på at barn har et godt
fritidstilbud når de kommer hjem etter ferien. Der har
vi alle et felles ansvar for å sikre barn i Norge en god
oppvekst. De frivillige er en viktig del av dette, sier
Kronprinsesse Mette-Marit.

- Jeg merket jo at døtrene mine er blitt bedre på ski
under oppholdet. Man blir bedre av å øve seg, og det
er veldig gøy å se. Det er en form for mestring som er
viktig, og som de kan ta med seg tilbake til skolen og
kan fortelle vennene sine om, sier hun.

Stor begeistring

De frivillige på Ferie for alle-oppholdene forsøker
hele tiden å stimulere deltagerne til å prøve ut nye
aktiviteter og gjennom dette legger de til rette for
sosial utvikling og en opplevelse av mestring.

Målgruppen for Ferie for alle er familier med barn
i 6 – 12 års alderen. Kronprinsparet som selv har
barn i samme alder, skapte begeistring blant barna.
Victoria (9 år) syns det var veldig stas å snakke med
Kronprinsparet.

- Jeg tror flere enn oss kunne hatt godt av en tur med
Røde Kors, avslutter hun.

- Det er første gang jeg ser dem på ordentlig. Jeg
har jo sett dem på TV mange ganger, forteller hun.
Spesielt stas var det å møte selveste Kronprinsessen.

Påskeglede på fjellet
Pappa Tommy Bakke og Sander på 9 år var også
strålende fornøyd med påskeferien. - Uten dette
tilbudet hadde det nok ikke blitt noen påskeferie
på oss i år, sier Tommy, som ikke bor sammen med
Sander til daglig. - Her får vi masse kvalitetstid og
gode opplevelser sammen - og vi får nye venner.
Sander går også på klatring i regi av Røde Kors i
hjembyen, og Tommy sier at han godt kunne tenke
seg å verve seg som frivillig i Røde Kors og finne en
aktivitet hvor han også kan bidra.

- Hun var veldig hyggelig og vanlig, akkurat sånn
som jeg hadde forestilt meg at hun skulle være. Hun
trenger ikke pynte seg selv om hun er Kronprinsesse,
smiler Victoria. Victoria kunne fortelle kronprins
paret at hun og hennes nye venninne Tina skal opptre
på talentkonkurransen som Haraldvigen arrangerer
senere på kvelden.
- Vi skal danse. Vi har allerede danset på diskoteket,
sier Victoria.

Kongelig besøk i sommer

Gode minner for hele familien

Deltakerne på Ferie for alle på Haraldvigen uten
for Kristiansand fikk seg litt av en overraskelse da
DD.KK.HH Kronprinsparet kom på besøk.

Arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson lot seg
imponere av den frivillige innsatsen da han besøkte
Ferie for alle på Bøkevangen utenfor Halden i juli.

Denne uken har 62 barn og voksne, sammen med
åtte Røde Kors-frivillige opplevd en sommerferie de
sent vil glemme. Med fisking, bading, kanopadling,
seiling, vannsklie, diskotek og en rekke andre artige
inne- og uteaktiviteter. I tillegg til alt dette fikk de
også k ongelig besøk da DD.KK.HH. Kronprinsparet
kom på besøk.

- Ferie for alle er en glimrende aktivitet rettet mot
barn som kommer fra økonomisk vanskeligstilte
familier. De frivillige i Røde Kors gjør en fantastisk
jobb for å gi barna gode og minnerike ferieopp
levelser, sier Robert Eriksson.
- Det første barna snakker om når de begynner på
skolen igjen etter ferien er; «hva gjorde du i ferien?».
Etter å ha vært her har også disse barna gode historier
å fortelle vennene sine, sier Eriksson.

Imponerende frivillighet
- Det at familiene kan gjøre hyggelige ting sammen
betyr mye. De frivillige arrangerer masse aktiviteter
for liten og stor. De gjør en utrolig viktig innsats for at
så mange barn som mulig skal ha et ferie- og fritids
tilbud, sier Kronprins Håkon.
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Sommerferie på Helgelandskysten

Det ble også mye latter rundt matbordet da vi spiste
lokal mat som elg og røye. Mange var veldig skeptiske
til hva de skulle spise, men etter å ha smakt var de
aller fleste overasket over hvor godt det faktisk var.
Vi hadde selvfølgelig alternativ mat i bakhanda hvis
noen ikke likte dette, men ingen ønsket å benytte seg
av dette. En flott opplevelse av å kunne oppleve lokal
kultur og natur sammen.

Brønnøysund Røde Kors arrangerte Ferie for alle for
tredje år på rad. Reisen gikk til idylliske Bønå vill
markssenter fra 25. til 29. juni.
23 deltakere fordelt på fem familier var med på årets
ferie for alle på Helgeland, sammen med seks fri
villige.

Totalt var dette en uke med mye latter og mange fest
lige episoder og mange tårer når oppholdet var over.

Feriestedet Bønå villmarkssenter ligger innerst i
Vistenfjorden, og byr på en rekke ulike aktivitetsmu
ligheter som de ferierende har benyttet seg av. Her er
det dårlig med mobildekning og ingen datamaskiner,
men desto mer tid til å bruke på aktiviteter utendørs.
I løpet av de fem feriedagene ble det gjennomført en
rekke aktiviteter: Fisking, tur, taubane, båtkjøring,
padling i kano og kajakk og natursti. Tilbakemeldin
gene i løpet av ferien og i etterkant tilsier et svært vel
lykket opphold med fornøyde deltakere og frivillige.

Det gleder Ferie For Alle Telemark Røde Kors stort å
se at familieoppholdene også er en arena for integre
ring og at det skapes varige vennskapsforhold mellom
familier på tvers av kulturer.

Sol, sommer og saltvann på Eidene
I sommer var en flott familie med på Ferie for alle.
Moren var alene med sine fem barn og det var godt
med et avbrekk i hverdagen. Familien bor i innlandet
og har ikke bodd i Norge i så mange år. De gledet
seg stort og kunne nesten ikke vente med å bade. Da
førstemann hoppet uti og fikk hodet over vannet,
hylte hun ut: «Æsj, hva har dere gjort har dere puttet
salt i vannet?». Dette var familiens første møte med
sjøen og de koste seg hver eneste dag med krabbefiske
og bading. Hele uken gikk de og slikket seg på armen
etter at de hadde badet og var imponert over saltet i
vannet.

Unike opplevelser på høstferie med
Telemark
En av mødrene på turen var overveldet over farger og
luft på fjellet. Hun hadde bodd i Norge i seks år og
aldri vært på fjellet før. Hun fortalte at de ikke hadde
noen form for høst i hennes hjemland og hun syntes
dette var fantastisk. Å kunne få muligheten å reise
sammen med sine barn og oppleve dette, syntes hun
var stort.
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Resultater og tall
om at 800 barn og voksne fikk avslag på sin feriesøk
nad, grunnet manglende finansiering av Ferie for alle.
Hun deltok også på sesongens første program i NRK
Sommeråpent, hvor hun sammen med

I 2014 reiste 3070 barn og voksne på ferie sammen
med 523 frivillige på totalt 60 ferieopphold. Mange
av de frivillige har deltatt på både to og tre opphold i
løpet av året, så frivilliginnsatsen er langt høyere enn
antallet gir inntrykk av.

Stortingsrepresentant Abid Raja diskuterte hva
fokuset på kostbare sommerferier gjør med dem som
ikke har mulighet til å delta. Abid Raja fortalte om
hvordan han som barn serverte den ene ferieløgnen
etter den andre for ikke å skille seg ut.

Til tross for ferietilbud hele året, er det fortsatt i som
merferien at Røde Kors opplever størst etterspørsel.
Røde Kors kunne også i 2014 melde om rekordmange
deltakere på sommerens opphold. I sommer gikk
generalsekretær Åsne Havnelid ut med pressemelding

Distriktsoversikt for Ferie for alle 2014
Distrikter

Antall deltakere

Antall frivillige

Antall opphold

Østlandsregionen

1209

152

15

Oslo

306

59

Akershus

278

34

Østfold

306

37

Oppland

168

15

2

Hedmark

151

7

2

Buskerud

44

24

1

Vestfold

150

21

4

Telemark

147

21

3

Aust-Agder

159

28

6

Vest-Agder

135

32

2

Rogaland

199

44

5

Hordaland

162

48

3

Sogn og Fjordane

197

26

3

Møre og Romsdal

65

10

1

Nord- og Sør-Trøndelag

287

65

7

Nordland

81

19

2

Troms

208

27

3

Finnmark

27

6

1

3070

523

60

Totalt
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