I n v i t a s j o n

- et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

Ferie for alle
- et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

Gode ferieopplevelser
Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er
konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene som de har behov for.
Dette gjør Røde Kors noe med!
Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi.
Ferie for alle skal bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.
Bakgrunn
Ferie for alle ble opprettet på bakgrunn av en levekårsundersøkelse i 2001. I dag lever ca. 92 000
barn i Norge under EU’s fattigdomsgrense. Bare i Trøndelagsfylkene utgjør dette ca. 6000 barn.
Målgruppe
Familier med svak økonomi over en lengre periode.
Familier som har minst ett barn i alderen 6- 13 år.
Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.
Samarbeid
Ansatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor
samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser
som er i kontakt med målgruppen.
Ansatte i kommunen søker om plass for familiene. Søknad sendes til Nord-Trøndelag Røde Kors.
Ferie for alle er et supplement til det offentlige. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors
til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. På familieoppholdene har
foreldrene selv ansvar for barna sine.

”Alle barn har rett til hvile, lek og fritid”

FN`s Barnekonvensjon

Invitasjon til gratis sommerferie med
Ferie for alle 2017
 Uke 8: Vinterferie på Limingen Gjestegård, Røyrvik

22. - 26. februar



Uke 26: Ungdomsopphold på Sæby Fritidssenter, Danmark 25. juni - 1. juli



Uke 28: Sommerferie på Sund folkehøgskole, Inderøy

10. - 15. juli



Uke 30: Sommerferie på Vauldalen Fjellhotell, Røros

24.- 29. juli



Uke 32: Sommerferie på Langvassheimen, Namdalseid

7.- 11. august



Uke 41: Høstferie, Sted kommer senere



Uke 51: Juleferie, Sted kommer senere



Uke 52: Nyttårsopphold, Sted kommer senere
.

Søknadsfrister:

15.
15. mai
mai

Rundt 7. – 11. oktober
22. – 27. desember
28. desember – 1. januar

Kort om feriestedene
Uke 26: Ungdomsopphold, Sæby Fritidssenter, Danmark

25. juni - 1. juli.

Dette er et sommeropphold for kun ungdommer fra 13-18år. De reiser med 10 erfarne voksne frivillige
som er der for at de skal få en trygg og minnerik ferie. Det blir buss fra Trondheim ned til Oslo og med
ferja over til Frederikshavn, Danmark hvor de skal bo på Sæby Fritidssenter.
Erfaringsvis ser vi at dette er unge som av ulike årsaker ikke har mulighet til å reise på ferie med sine
foreldre/ foresatte.
Sæby fritidssenter blir brukt som base og reiser på dagsturer der ifra med buss. Det serveres 3 måltider
med god og variert mat hver dag. Det blir aktiviteter som blant annet turer til fornøyelsesparker, bytur,
bading og gilling.
Alle ungdommer må ha med pass eller annet gyldig reisedokument.
Vi har muligheter for å ta imot 30 ungdommer.

Uke 28: Sommerferie på Sund folkehøgskole, Inderøy

10. - 15. juli

Sund ligger i naturskjønne omgivelser på Inderøy. Folkehøgskolen tilbyr internatrom med bra standard.
Det finnes både enkelt og dobbeltrom, det er vask på rommet, og felles toaletter og dusj i gangen.
Det vil bli organisert felles henting på jernbanestasjonen på Røra.
Sund folkehøgskole blir brukt som en base og reiser på dagsturer der ifra. Det blir felles transport med
buss ut på de forskjellige aktiviteter. Det blir spennende aktiviteter blant annet ridning, grottevandring
med mer. Det ligge en badestrand like ved hvor det blir muligheter for å bade, hvis man ikke er heldig
med være blir det tur til bassenget.
Oppholdet starter med felles middag mandag 10. juli etter at alle har ankommet og fått utdelt rom.
De frivillige lederne vil bo på internatet, en frivillig i hver etasje.
Vi har mulig for å ta imot 40 barn og voksne.

Uke 30: Sommerferie på Vauldalen Fjellhotell, Røros
24.- 29. juli.
Vauldalen Fjellhotell er et familiedrevet hotell og ligger i Brekkebygd i Sør-Trøndelag, 4 mil fra Røros.
Et svært sjarmerende sted som har mye å by på for den som liker natur og ekte norske opplevelser.
Det blir aktiviteter som Olavsgruva på Røros, Hjortefarm, tur med båten over Femunden i naturskjønne
omgivelser og bading og grilling, og mer.
Bemanningen på Vauldalen Fjellhotell har et sterkt personlig engasjement og et ønske om å gi gjestene
en opplevelse som gir balsam for kropp og sjel. De har 37 rom, restaurant og peisestuer. Hotellet er
sterkt knyttet opp mot områdets historiske og kulturelle tradisjoner.
Felles buss fra Steinkjer for de som ønsker å benytte seg av det.
De som bor sør for Stjørdal må komme seg til Stjørdal stasjon til kl. 12.30. Bussen kommer fra Steinkjer
og plukker de opp. Det blir enkel felles lunsj på turen nedover.
Måltidene serveres i matsalen, eller ute i forbindelse med aktiviteter.
Vi har mulig for å ta imot 40 barn og voksne.

Uke 32: Sommerferie på Langvassheimen, Namdalseid

7.-11. august.

Langvassheimen ligger i naturskjønne omgivelser på Namdalseid. Fine rom, med store bad og ei badstue.
Tilgang på båter og kanoer, hvor det blir aktiviteter som garnfiske, fiske med fluetang og oter. Det blir
muligheter å lære å lage mat på bål og flotte turer i friluft og vakker natur sammen med frivillige ledere
og erfarne friluftsfolk og kokker, som vil gjøre alt for at dette skal bli en fin ferieopplevelse for store og
små.
Felles buss fra Steinkjer Stasjon for de som vil benytte seg av det.
Måltidene serveres i matsalen, eller ute i forbindelse med aktiviteter.
Vi har mulig for å ta imot 30 barn og voksne.

Ansvar for barna på familieopphold
Foreldre har ansvaret for egne barn under familieoppholdene. Spesielt gjelder dette barnas
sikkerhet og helse. Det er også viktig at foreldrene passer på at utstyr som er lånt ryddes på plass
og at barna legger seg til passende tid, slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter.
Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene - ikke som barnevakt, men
som medmennesker og tilretteleggere. Når foreldrene er med, er det de som har ansvar for
barna sine hele tiden.
Reiseforsikring
Røde Kors har tegnet en ren ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til feriestedet inklusive
oppholdet for alle deltakere. Røde Kors har også egen forsikring som gjelder i forbindelse med
aktivitet. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen
reiseforsikring ordnes.
Rusfritt
Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement, det er ikke lov til å nyte alkohol
eller andre rusmidler under Ferie for alle.

Distribusjon av invitasjoner
Røde Kors vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med familier
i målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp til
å formidle denne invitasjonen til barn og familier med behov.
Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden, med begrunnelse og underskrift,
for at søknaden skal bli vurdert. Hvis det søkes om plass for flere familier må
søknadene prioriteres. Røde Kors finansierer oppholdet, og oppfordrer kommunen til å dekke
familiens reiseutgifter til og fra ferieoppholdet.

Søknadskjema sendes til:
Nord-Trøndelag Røde Kors, Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
Merk. ”FERIE FOR ALLE”
Med vennlig hilsen

Mona Jentoftsen
Rådgiver

 Røde Kors Nord-Trøndelag
Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
Tlf. 74 15 08 83 mobil 950 18 355’
Mona.jentoftsen@redcross.no

