Rogaland Røde Kors Ferie for Alle
Høstferie for barn 2018

SILDALOFTET PÅ UTSIRA 8. – 12. OKTOBER 2018
OM FERIE FOR ALLE
Gjennom Ferie for alle (FFA) ønsker Rogaland Røde Kors å bidra til at barn får gode ferieopplevelser i
skolens ferier. Vi vet at mange familier ikke har økonomi til å reise på ferie, og for et barn kan det være en
vond opplevelse å aldri kunne reise på ferie.
Ferie for alle er en aktiv ferie. Vi legger opp til friluftsaktiviteter - lek, sosialt samvær, utfordringer og glede i
samvær med trygge voksne.

Ferie for Alle Rogaland inviterer også i år til
HØSTFERIE FOR BARN PÅ UTSIRA
Barn i alderen 7 – 13 år tilbys i uke 41 2018, 5 døgns aktiv høstferie på Utsira, sammen med
frivillige fra Røde Kors.

Tidsrom: Mandag 8. oktober – fredag 12. oktober 2018
Søknadsfrist: 20. september 2018

SØKNADSSKJEMA
Hvem kan søke
Familiene kan ikke selv søke om plass på Ferie for Alle. Ansatte i kommunen har oversikt over hvem som
har størst behov for ferieopphold, og familiene må henvende seg til sitt NAV-kontor, skolehelsetjenesten,
barnevernstjenesten eller andre offentlige instanser som sender inn søknad på vegne av familien.

Informasjon om barnet
Røde Kors har foreløpig ikke utviklet et eget, elektronisk skjema for søknader til barneopphold, slik vi har
gjort for familieoppholdene om sommeren .For å sikre at alle barn blir godt tatt imot av Røde Kors, er vi
avhengig av litt mer spesifikk informasjon når barn reiser alene. Dette for å være sikre på at Røde Kors
mottar all informasjon som er nødvendig for at barnet skal få en fin ferie.
Når Røde Kors inviterer barn på ferieopphold uten foresatte, er det frivillige fra Røde Kors som har det fulle
ansvaret for barna på ferieoppholdet. For at frivillige fra Røde Kors skal kunne gjøre den jobben best mulig,
er det viktig at du som påmelder gir riktig og nødvendig informasjon om barnet, slik at frivillige fra Røde
Kors kan være best mulig forberedt på hvordan de må møte barna.
Nærmere informasjon om reisen vil bli sendt ut seinere. Bekreftelse på plass og informasjon om reisen og
oppholdet vil bli sendt til påmelder etter søknadsfristens utløp.

Med vennlig hilsen

Ferie for Alle Rogaland

Rogaland Røde Kors,
Hovebakken 4
4306 Sandnes
Epost: ferieforalle.rogaland@redcross.no
Tlf: 917 35 442

