ANSØGNINGSSKEMA
FAMILIEFERIE FOR PÅRØRENDE

Ansøgningsskemaet med bilag skal være os senest i
hænde d.15.april 2018

ANSØGNINGSSKEMA
Familieferie for pårørende - Sommer 2018
Ferieopholdet finder sted på Fænø Park i Middelfart d.9.juli – 14. juli 2018
Ferieopholdet dækker en uges ophold i egen feriehytte/lejlighed; herunder sengelinned, håndklæder, aftenforplejning og forskellige netværksaktiviteter og udflugter i selskab med de øvrige deltagere. Ansøgeren er
selv ansvarlig for transport til og fra Fænø Park samt eventuelle udgifter forbundet med dette.
Vejledning:
1. Print ansøgningsskemaet og udfyld alle punkter. Bekræft dernæst oplysningerne med din underskrift.
2. Send ansøgningen samt en kopi af din seneste lønseddel til Foreningen Misbrugsportalen, Overgaden
Oven Vandet 10, 2. sal, 1415 København K. – Eventuelle spørgsmål kontakt sekretariatet på 71992919

Ansøger:
Cpr. – nr: _________________________________________________________________________________________________________
Fuldt navn: _______________________________________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________________________________
Postnr. / by: _______________________________________________ Kommune: __________________________________________
Fastnet-telefon: ___________________________________________ Mobil: _______________________________________________
Email-adresse: ____________________________________________________________________________________________________
Hvor mange deltager skal med, inklusive ansøger? (Bemærk: min. 2 – max. 6 personer) ____________________

Øvrige deltagere:
Deltagers fulde navn
1.

Fødselsdato og år

2.
3.
4.
5.

Hvem i din nærmeste familie har en misbrugsproblematik? (Sæt kryds)

[ ]

partner / eks-partner

[ ]

søskende

[ ]

forælder

[ ]

barn
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Økonomiske forhold:
Ferieopholdet henvender sig til familier, der ikke selv er i stand til at afholde omkostningerne ved en ferie.
For at komme i betragtning må ansøgerens indtægtsgrundlag derfor ikke overstige kontanthjælps-satsen.
Ansøgers månedlige indkomst: _______________________________________ (vedlæg venligst dokumentation).

Beskriv hvorfor du ansøger om ferieopholdet, samt hvad du håber, du og din familie vil få ud af det:

Forudsætninger for deltagelse i ferieopholdet:
 Det er en forudsætning, at ansøgeren og de øvrige deltagere er pårørende til et menneske med
misbrug. Ferieopholdet henvender sig ikke til det familiemedlem, der er ramt af misbrug.
 Det er en forudsætning, at ansøgeren og alle de øvrige familiemedlemmer deltager under hele
ferieopholdet i perioden d. 9. juli – 14. juli 2018 (begge dage inklusive).




Forældre og voksne deltagere har det fulde ansvar for egne og medbragte børn under hele
ferieopholdet. Foreningen Misbrugsportalen har ingen forsikring, der dækker vores gæster.
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr under ferieopholdet, uanset feriestedets regler.
Bemærk: Indtagelse af euforiserende rusmidler under ferieopholdet er strengt forbudt.

Brud på ovenstående regler kan medføre hjemsendelse.

Jeg bekræfter endvidere ved min underskrift, at jeg opfylder betingelserne for at få feriehjælp igennem
Misbrugsportalen, og at jeg vil rette mig efter retningslinjerne for ferieopholdet med Misbrugsportalen.

Dato ___________________________ Underskrift ________________________________________________________________
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