Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

Invitasjon 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» her 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!
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Litt informasjon om våre feriesteder:
Eidene senter
Eidene Senter har idyllisk beliggenhet på Tjøme med innholdsrik naturtomt, egen strand og et omfattende
aktivitetstilbud. På Eidene kan man få prøve fjellklatring, Heksespranget, pil og bue skyting, vannaktiviteter
med kano, krabbefiske og mange andre spennende aktiviteter.
Eidene Senter har ett hovedhus hvor man spiser alle måltidene, får informasjon og er et samlingssted.
Deltagere bor på rom i noen av Eidenes små og koselige hytter som ligger rett i nærheten av hovedhuset.
Noen av familiene må regne med å dele hytte med en annen familie.
For mer informasjon se: www.eidene.no

Kilandsenteret Kilandsenteret ligger rett ved Grimstad. Stedet er svært godt egnet for ferieopphold.
Rundt senteret er det fantastiske mulighet for friluftsaktiviteter, blant annet tilknyttet Kilandsvannet.
Senteret er utstyrt med klatrevegg, klatrestokk, vaier-rutsjebane hinderløype og ballbinge for volleyball,
fotball og basket. Mulighet for vannaktiviteter med kanoer, seilbåter og robåter, badestrand. Man kan også
være med på beversafari med kano i skumringen og andre spennende aktiviteter.
Rommene har enkel standard med toalett og dusj på gangen. Familiene blir fordelt på ulike rom, og noen
av familiene må regne med å dele rom med en annen familie.
For mer informasjon se: https://www.facebook.com/kilandsenteret/

Scandic Havna
Hotellet ligger nydelig til rett ved Røssesundet på Tjøme hvor man kan nyte frisk sjøluft og vakker utsikt over
sjøen. Her vil familiene bo i rom eller i mindre leiligheter/hytter. Steder har mange morsomme tilbud til
barnefamilier. Her blir det mulighet til å være på lekeplassen, bade i innendørs basseng, spille minigolf,
natursti, og delta i mange andre spennende aktiviteter. Det er også flotte turmuligheter i området.
For mer informasjon se: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/tjome/scandic-havna-tjome

Søknadsskjema:
Søknadsskjema fylles ut av påmelder, dvs. en ansatt i hjelpeapparatet, i samarbeid med
familien. Svar på søknaden sendes på mail til påmelder. Påmelder informerer familien
om svar på søknaden.
Familien kan ikke søke på egenhånd.
Søknader som sendes inn uten påmelder blir ikke behandlet.
Søknadskjema finner du på denne siden: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/
Alle søknader må sendes via dette elektroniske søknadsskjemaet.
Søknader som sendes i papirversjon med vanlig post blir ikke behandlet.
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