
 

Din virksom-hed kan trække hele sponsoratet fra i skat.  
 Læs mere her

PLATIN PARTNER
30.000 kr. + moms
Din virksomhed kan være med til at sikre at 10 
børn kommer på vores ferielejre i en hel uge. 

 9 Link på urk.dk 
med XL logo

 9 Diplom
 9 Takkevideo på 

URKs facebook 
og LinkedIn side

 9 Webemblem
 9 Billeder + tekst 

til online  
kommunikation

 9 Lokal presse-
meddelelse!

SØLV PARTNER
6.000 kr. + moms

Din virksomhed kan være med til at sikre at 2 
børn kommer på vores ferielejre i en hel uge. 

 9 Link på urk.dk 
med logo

 9 Diplom

 9 Webemblem

GULD PARTNER
15.000 kr. + moms
Din virksomhed kan være med til at sikre at 5 
børn kommer på vores ferielejre i en hel uge. 

 9 Link på urk.dk 
med logo

 9 Diplom

 9 Webemblem
 9 Billeder + tekst 

til online  
kommunikation

SPONSORATER:

Giv en uges børne-ferie,  
der kan mærkes hele året

Alle børn fortjener en ferie! Men fattigdom, psykisk sygdom eller  
omsorgssvigt fylder så meget i nogen familier, at børnene ikke  
får en. Ungdommens Røde Kors holder ferielejre for 1400  
udsatte børn til sommer. Vil du støtte op?

”Vi kommer fra en hverdag, hvor folk sætter os udenfor, fordi vi kæmper med det 
ene eller det andet. Men på ferielejr, er der ingen der tænker over det – det er det, 
der gør, at vi har det fedt her.”

David på 16 har været med Ungdommens Røde Kors på ferielejr hvert år, siden han 
var barn. Der er rigtigt mange børn i Danmark, der ligesom David ellers ikke får 
gode oplevelser i sommerferien. Det er børn, der vokser op med misbrug,  
sygdom, ensomhed eller sociale udfordringer som en del af hverdagen.  
Og som ikke kommer på ferie.

Frivillige trækker læsset – du bakker op
Derfor bruger 900 unge frivillige hvert år en hel uge af deres sommerferie på at 
give ”ungerne” den fedeste uge – som de alle fortjener. De frivillige er fantastiske 
rollemodeller, der giver børnene fællesskab, succesoplevelser og selvværd. 

Det koster 3.000 kr. at sende et barn på ferielejr – derfor har vi brug for støtte fra 
dig og din virksomhed. Du giver en uges optur fyldt med nye venner, omsorgsfulde 
voksne og gode oplevelser. Det gør du ved at støtte vores 23 ferielejre for udsatte 
børn i hele Danmark.

Vi ved, hvor stor en forskel sådan en uge gør for disse børn. Det er helt afgørende 
for, hvordan de klarer sig i fremtiden.

Giv minder der betyder alt
Under coronakrisen har vi oplevet, at nedlukningen har ramt de udsatte familier 
hårdere end de fleste andre. Volden er eskaleret i hjemmene, nogen har mistet 
deres job, og de svageste elever er kommet bagud i skolen. Vi håber, du vil være 
med til at give børn i Danmark ferieminder, de kan leve højt på resten af året. Det 
fortjener de.

”Der er ingen, der gider væk herfra. Når vi skal  
hjem, begynder halvdelen at stortude.”

- David, 16 år. Niende år på ferielejr.

Overvejer du at støtte? 
Hør David fortælle her, og bliv overbevist.

BRONZE PARTNER
3.000 kr. + moms

Din virksomhed kan være med til at sikre at 1 
barn kommer på vores ferielejre i en hel uge. 

 9 Link på urk.dk  9 Webemblem

https://www.urk.dk/vil-du-samarbejde
https://urk.dk/virksomheder
https://youtu.be/CFdGUC1OS2o

