Folkekirkens Feriehjælp 2021
i samarbejde med:

SKEMA 2: Bekræftelse af indkomstforhold
Skemaet skal underskrives af ansøgers bopælskommune
Se information angående skema
og Folkekirkens Feriehjælp på bagsiden
Ansøgers oplysninger – Udfyldes af ansøger:
Cpr.nr.:

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

NEDENSTÅENDE UDFYLDES AF ANSØGERS BOPÆLSKOMMUNE:
Hermed bekræftes følgende:
•

At ovennævnte ansøger modtager kontanthjælp eller anden lignede ydelse/overførselsindkomst,
som svarer til indkomstniveauet for kontanthjælp.

•

At ovennævnte ansøger ikke modtager SU eller folkepension.

Kommune:
Kommunal medarbejders navn og stilling:
Adresse:
Postnr.:

By:

Træffetid:

Tlf.nr.:

_________________

Dato

E-mail:

_____________________________________________________________

Kommunens stempel og underskrift
OBS! Hvis ansøger/ansøgerne er gift/samboende skal begge opfylde kriterierne,
og de skal begge aflevere et underskrevet SKEMA 2.

Folkekirkens Feriehjælp 2021
i samarbejde med:

Information vedr. skema på forside samt om Folkekirkens Feriehjælp
Samvirkende Menighedsplejer har de sidste 13 år haft tilbud om gratis ferieophold til børnefamilier på
overførselsindkomst. Ferieprojektet hedder Folkekirkens Feriehjælp og er et samarbejdsprojekt mellem
lokale folkekirker og Samvirkende Menighedsplejer. Ferieprojektet er finansieret af Arbejdsmarkedets
Feriefond.
For at familier kan deltage i ferieprojektet stiller Arbejdsmarkedets Feriefond krav om at deltagerne
modtager kontanthjælp eller anden lignede ydelse/overførselsindkomst, som svarer til indkomstniveauet
for kontanthjælp.
Derfor har vi brug for at familiens bopælskommune attesterer ved underskrift og kommunalt stempel på
skemaet, at ansøgerne modtager kontanthjælp eller andre lignende ydelser/overførselsindkomster.
Projektets målgruppe er enlige forsørgere eller ægtepar/samlevende med børn under 18 år.
Formålet med familiernes deltagelse i ferien er:
• At familierne får mulighed for at udbygge sit personlige netværk – også når man er hjemme igen.
• At inspirere til et aktivt liv i naturen.
• At give familierne et pusterum og en god oplevelse i fællesskab, som giver overskud til hverdagen.
• At børnene får sommerferieoplevelser, som de kan glæde sig over og fortælle om f.eks. i skolen.
• Sammen med sin familie og øvrige deltagere at få mulighed for en ferie og gode fælles oplevelser.
Ferieopholdet er 1 uges betalt ferie i uge 26, 27 eller 28 på feriestederne: Helsingør Ferieby, Fåborg
Ferieby eller Vigsø Feriecenter, hvor hver familie får stillet eget hus til rådighed. Transporten er gratis
og familierne får også mulighed for at deltage i aktiviteter i løbet af ugen. På ferien er familierne også
sammen med 5 andre familier samt frivillige (rejseledere) fra deres lokalområde.
Det er gratis for familierne at deltage.

Kontaktoplysninger Folkekirkens Feriehjælp:
Folkekirkens Feriehjælp
v/Samvirkende Menighedsplejer
Valby Tingsted 7 - 2500 Valby.
Projektleder Mei Petersen – Tlf.nr.: 26 89 06 39
Mail: feriehjaelp@menighedsplejer.dk
Hjemmeside: www.menighedsplejer.dk

