Vinterferie med Ferie for alle
Informasjon til påmelder om gratis ferieopplevelser for barnefamilier .

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med presset økonomi. Mange barnefamilier i
Norge har av ulike grunner ikke mulighet til å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egenhånd. Ferie for
alle har derfor siden 2001 gitt tilbud om gratis ferieopphold for barnefamilier. Ferie for alle skal bidra til
sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Hvilke familier er Ferie for alle for?
•
•
•
•
•

Familien har minst ett barn i barneskolealder, 6-13 år (eldre og yngre søsken får selvsagt være
med)
Familiens økonomi har vært svak over tid
Foreldre må kunne forstå/gjøre seg forstått på norsk
Familien har bodd i Norge i minimum 3 år
Familien klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

Vinterferien 2022 blir det en ferieleir på Skjergardsheimen i Øygarden kommune.
Familien bør være glade i å være utendørs og å være aktive da vi er mye utendørs. Det legges opp til
aktiviteter for hele familien, med hovedfokus på barn i 6-13 årsalderen.

Ferie for alle – Familieopphold vinterferie 2022
Røde Kors dekker felles transport til og fra feriestedene, og overnatting og mat er inkludert.

28 februar – 4 mars – Skjergardsheimen Leirstad
Skjergardsheimen leirsted ligger ved kysten nord i Øygarden.
Området har variert natur, og det blir det lagt opp til friluftsliv
med båt, fisking, skilek i snøen eller kano – alt etter hva været
tillater i februar/mars. Innendørs finnes et flere oppholdsrom,
samt et spillrom med air-hockey, fotballspill, bordtennis og
biljard. På uteområdet er det fotballplass, basketballstativ og en
rekke lekeapparater. Både senteret og våre frivillige er klare for å
tilby en trygg og minnerik opplevelse for deltakerne. Les mer om
feriestedet her.

Hvordan søke om plass for familiene?
Røde Kors ønsker å nå ut til de familiene som trenger det aller mest, og derfor ønsker vi samarbeid med
dere som jobber tett med familier i målgruppen, og søker om plass på vegne av de barnefamiliene som
dere vet har stort behov for dette tilbudet.
Familiene kan ikke melde seg på selv, det må være en påmelder som tar ansvar for dette, for eksempel
helsesykepleier, kontaktperson i NAV, barnevern etc. Påmelder er kontaktpersonen til familien og er
ansvarlig for at de som får innvilget plass benytter seg av tilbudet, eller melder avbud i god tid før
oppholdet. Det vil si at det er nødvendig med oppfølging og dialog med familien.
Se vedlegg «viktig informasjon til deg som påmelder» for mer informasjon.
På ferieoppholdene vil det være begrensede plasser, så hjelp oss gjerne med å prioritere familiene hvis du
søker på vegne av flere. Du søker om plass for familien via elektronisk søknadsskjema innen 4. februar.
Spørsmål? Ta kontakt med frivillighetskoordinator Tonje Nesslin på telefon 95751786 eller
tonje.nesslin@redcross.no

