
FERIETILBUD TIL
FOA-MEDLEMMER
DANSK FOLKEHJÆLP



Dansk Folkehjælp tilbyder i 2012 i sko-
lernes sommerferie en ferie til med-
lemmer af FOA med hjemmeboende 
børn under 18 år, og hvor forsøgeren 
eller begge forældre modtager kon-
tanthjælp/sygedagpenge på grund af 
sygdom og nedslidning.
 
Formålet med ferien er at give fami-
lierne et ”fristed” for dagligdagens 
udfordringer, at skabe kontakter, som 
kan styrke familiens håndtering af 
dagligdagens udfordringer, samt give 
familierne mulighed for, at der opbyg-
ges netværk deltagerne imellem. Et 
netværk, der vil være til nytte og ud-
bytte for både børn og voksne efter fe-
rien. 
 
Samarbejde med FOA
Dansk Folkehjælp samarbejder med 
FOA om visitation af familierne for at 
sikre, at det er de familier med det 
største behov, der får tilbuddet om at 
deltage i ferien.

Ferie i Helsingør og Lalandia
Dansk Folkehjælp har lejet feriehuse i 
henholdsvis Helsingør Ferieby og La-
landia Rødbyhavn.

Her skal deltagerne tilbringe en skøn 
uge tæt ved vand og natur, og hver fa-
milie får eget feriehus. Der er gode fa-
ciliteter både indendørs og udendørs, 
og de frivillige har forberedt spænden-
de aktiviteter til børn og voksne.

Læs om Helsingør Ferieby og Lalandia.

Arrangør
Dansk Folkehjælp har taget initiativ til 
og arrangerer ferie for FOA’s medlem-
mer på kontanthjælp/sygedagpenge 
på baggrund af blandt andet midler 
fra Arbejdsmarkedets Feriefond. På 
hver ferie vil der være tilknyttet frivil-
lige fra Dansk Folkehjælps lokalafde-
linger, der vil tage initiativ til de fælles 
aktiviteter og fremme fællesskabet og 
netværksdannelsen.  

http://www.folkeferie.dk/da/Ferie-i-Danmark/Sjaelland/Helsingor-Ferieby/
http://www.lalandia.dk/da/roedby/Pages/Default.aspx


Ferieopholdet byder på
•  1 uges ophold i eget feriehus 
• Transportgodtgørelse til feriestedet
•  Tilbud om aktiviteter for både børn  
 og voksne

Ferien afholdes i ugerne 30 og 31.

Dansk Folkehjælps Alkoholpolitik
Der må ikke indtages euforiserende 
stoffer eller  alkohol på ferien. 

Vi glæder os til at byde FOA’s medlem-
mer velkommen.

Med venlig hilsen
Dansk Folkehjælp og FOA

Efter ferien
Når ferien er slut, og venskaber er 
knyttet, siger erfaringen fra tidligere 
ferier, at både børn og voksne holder 
kontakten med hinanden og derved får 
opbygget et socialt netværk.



Har du spørgsmål til Dansk Folkehjælp vedrørende praktiske forhold i forbin-
delse med ferien, kan Dansk Folkehjælp kontaktes på telefon eller e-mail: 

post@folkehjaelp.dk
eller 70 220 230

Du kan også finde os på www.facebook.com/DanskFolkehjaelp

Læs mere om Dansk Folkehjælp på www.folkehjaelp.dk

VIL DU VIDE MERE?

http://www.facebook.com/DanskFolkehjaelp
http://www.folkehjaelp.dk/

