Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitik 2019-2020
Formål
Arbejdsmarkedets Feriefonds formål er at yde støtte til ferieformål for lønmodtagere.
Fonden yder fortrinsvis støtte til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn. Fonden kan derudover støtte ferieformål, der både har et socialt og kulturelt sigte.

Vision
Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at økonomisk og socialt udsatte mennesker i
hele landet skal have mulighed for, gennem ferieophold, at få del i den nydelse af fritiden, hvile og rekreation samt fornyelse af mentale og fysiske kræfter, der er feriens formål.

Arbejdsmarkedets Feriefonds Feriehjælpsprogram
Arbejdsmarkedets Feriefond støtter
Ferieophold for vanskeligt stillede børnefamilier, hvor forælderen eller begge forældre,
hvis der er tale om et forældrepar, modtager offentlig forsørgelse og hvor mindst ét
medlem af familien har sociale eller helbredsmæssige problemer.
Ferieophold for vanskeligt stillede børn og unge, hvor barnet selv eller barnets forælder/forældre har sociale eller helbredsmæssige problemer.
I begrænset omfang støttes ferieophold, som helt eller delvist retter sig til enlige voksne,
såfremt der er tale om mennesker, der er udsatte på grund af væsentlig psykisk eller fysisk sygdom eller misbrug.
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Ansøger
Støtte kan gives til fonde, foreninger og institutioner, der driver virksomhed på almennyttig basis, og som har til formål at udøve virksomhed, der kan karakteriseres som ferieformål.
Udelukket fra at ansøge om støtte til ferieophold er som hovedregel:







Enkeltpersoner.
Kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner.
Organisationer, herunder organisationer med almennyttigt formål, som ejer eller
driver overnatningsfaciliteter, lokaler, fritids-faciliteter, café, restaurant el.lign. Det
samme gælder organisationer, der ligger under et holdingselskab, indgår i en
fondskonstruktion eller er medlem af en forening, der ejer eller driver overnatningsfaciliteter, lokaler, fritidsfaciliteter, café, restaurant el.lign. Organisationer
med almennyttigt formål der ejer eller driver f.eks. shelters, spejderhytter, værestedscafeer el.lign. til brug for vanskeligt stillede familier og børn er ikke udelukket fra at ansøge.
Organisationer, herunder organisationer med almennyttigt formål, som er paraplyorganisation for fonde, foreninger og institutioner.
Stat og kommuner, herunder selvejende institutioner i statsligt eller kommunalt
regi.

Helhedsvurdering
Arbejdsmarkedets Feriefond foretager en helhedsvurdering af ansøgningen set i forhold
til fondens økonomiske muligheder.
Arbejdsmarkedets Feriefond kan ved vurderingen af ansøgningen bl.a. lægge vægt på
følgende:





programflade med konkrete aktiviteter, der fremmer såvel glæde som gavn (sociale netværk, social kapital, social mobilitet)
ansøgers arbejde med sociale netværk, social kapital, social mobilitet (se nærmere Arbejdsmarkedets Feriefonds Årsrapport 2017)
mulighed for opfølgende indsatser i ansøgers organisation (inkluderende netværk og aktiviteter m.v.)
betryggende visitationsprocedure for at sikre at deltagerne er ”vanskeligt stillede”
og har behov for feriehjælp – Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer ferieophold
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hvor deltagerne visiteres af kommuner, boligsociale enheder med aktuel helhedsplan eller erhvervsskoler
hovedorganisationen står for indsamling af børneattester
hovedorganisationen udarbejder et samlet regnskab for ferieophold, der indeholder alle indtægter (fondsbevillinger, kommunal betaling, deltagernes egenbetaling, sponsorbidrag m.v.) og alle udgifter iht. partnerskabsaftalen
Arbejdsmarkedets Feriefond forudsætter, at en bevilling til feriehjælp udmøntes i
overensstemmelse med principperne om ligebehandling, herunder med hensyn
til religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og etnisk oprindelse.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan desuden inddrage andre forhold i helhedsvurderingen, som fonden finder relevante til opfyldelse af ferieloven, fondens vedtægter samt
fondens støttepolitiske linje.
Arbejdsmarkedets Feriefond støtter som hovedregel ikke:





Éndagsudflugter
Flere ferieophold for samme deltager, f.eks. både sommerferie og juleferie
Ferieophold der indeholder tilbud om rituelle, formidlende, forkyndende eller missionerende religiøse eller politiske aktiviteter, undervisning, samtaler m.v.
Ferieophold i form af stipendium/legat/fribillet/tilskud el.lign. til deltagelse i konferencer, årsmøder, stævner, større lejre m.v.

Vilkår
Arbejdsmarkedets Feriefond behandler alene ansøgninger, der er udfyldt på fondens
fortrykte ansøgningsskema, jf. www.aff.dk og som er modtaget rettidigt.
Ansøgningsskemaet skal indeholde fyldestgørende oplysninger om målgruppe, program, konkrete aktiviteter, evt. oplægsholdere, sted for logi og ophold, udgiftstyper, budget m.v.
Arbejdsmarkedets Feriefond kan afvise at behandle en ansøgning, såfremt fonden vurderer, at ansøgningsskema og/eller tilhørende bilag ikke er oplyst fyldestgørende ved
ansøgningsfristens udløb.
Om vilkår for en eventuel bevilling henvises til ”Partnerskabsaftale”, ligeledes på
www.aff.dk.
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Arbejdsmarkedets Feriefonds Innovationsprogram
Arbejdsmarkedets Feriefond ønsker at støtte nytænkning inden for feriehjælp ved at
iværksætte pilotprojekter der er særligt tilrettelagt for at fremme både rekreation og social mobilitet; herunder for studerende der er i risiko for at afbryde et uddannelsesforløb.
Innovationspuljen arbejder med en i princippet ’fri ramme’ for ferieophold, der kan
fremme social mobilitet, inden for rammerne af ferieloven og fondens vedtægter.
Bemærk: Programmet sættes i værk ved fondens egen drift, og er ikke åbent for ansøgninger.

Arbejdsmarkedets Feriefonds Program for Socialt-Kulturelle Aktiviteter
Arbejdsmarkedets Feriefond prioriterer socialt-kulturelle aktiviteter, der inden for rammerne af ferieformålet, fremmer opbygningen af social og kulturel kompetence hos socialt udsatte grupper, eller skaber opmærksomhed om social udsathed.
Bemærk: Programmet sættes i værk ved fondens egen drift, og er ikke åbent for ansøgninger.

Arbejdsmarkedets Feriefonds Program for Udvikling &
Vidensdeling
Arbejdsmarkedets Feriefond ønsker at etablere viden om ferieophold gennem indsamling af viden i eget regi og i samarbejde med relevante aktører.
Bemærk: Programmet sættes i værk ved fondens egen drift, og er ikke åbent for ansøgninger.

Arbejdsmarkedets Feriefonds strategi for 2019-2020
Arbejdsmarkedets Feriefond arbejder for, at:






Fremme en udvikling, der øger de gavnlige effekter af ferieophold.
Indgå i tværsektorielle koalitioner hvor ferieophold med mening kan indgå i en
bredere indsats for socialt udsatte.
Facilitere netværksdannelse og vidensdeling imellem relevante civile aktører
samt på tværs af den tredje sektor (civilsamfundet), den private sektor og den offentlige sektor.
Indsamle viden om metoder og effekter af ferieophold.
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Fremme innovative løsninger, der bedst muligt imødekommer den stigende efterspørgsel om ferieophold.

Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitik 2019-2020 træder i kraft den 11. september
2018 og erstatter tidligere versioner.
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