
Ungdommens Røde Kors’ ferielejre er et unikt tilbud for sårbare og 
udsatte børn og unge mellem 7-17 år, som vurderes at have særlig 
glæde af en ferielejroplevelse, som kan bidrage til at øge deres 
livskvalitet og udfoldelsesmuligheder, både nu og senere i livet.

”En hel uge hvor masser af voksne vil snakke med mig, lege med mig og putte 
mig. Det havde jeg brug for, da jeg var barn og ung, og det har betydet rigtig  
meget for mig i mit voksenliv. Jeg kunne leve et helt år på en uges omsorg.”
- Tidligere barn på ferielejr og nu frivillig

En uges optur
Vi ser en klar sammenhæng mellem social udsathed og mangel på sunde fæl-
lesskaber og ferieoplevelser, som kan give selvtillid og tro på egne evner. Der 
sidder lige nu mange børn i skolen og frygter sommerferien. Tanken om seks 
ugers ferie uden planer og ingen at være sammen med giver ondt i maven. 

Udsatte børn og unge har behov for et tiltrængt pusterum, hvor de for en 
stund kan glemme deres bekymringer fra hverdagen, få en masse nye venner 
og minder for livet. Børnene får nye oplevelser og i høj grad også succesople-
velser og ny viden om egne kompetencer og muligheder.

Frivillige unge ildsjæle
På ferielejr sørger 900 frivillige ildsjæle for at skabe de mest fantasifulde, 
kreative, rummelige og inkluderende rammer for de børn og unge, der kom-
mer afsted. Takket være den høje normering af unge frivillige, sørger de for, 
at børnene og de unge får en uge med ferieminder for livet, der sender dem 
styrket tilbage til deres hverdag. 

Vil du og din virksomhed støtte?
Vi har brug for støtte fra dig og din virksomhed til at sende 1400 børn og  
unge på en uges optur i sommerferien. Du kan støtte ved at købe et  
erhvervssponsorat. 

Din virksomhed kan trække hele sponsoratet fra i skat. Læs mere her. 
BRONZE PARTNER
3.000 kr. + moms

Det svarer til at sende 1 barn på ferielejr i en 
hel uge. I får:

 9 Link på urk.dk  9 Webemblem

SPONSORATER

Støt udsatte børn og  
unge på ferielejre

GULD PARTNER
15.000 kr. + moms
Det svarer til at sende 5 børn på ferielejr i en 
hel uge. I får:

 9 Link på urk.dk 
med logo

 9 Diplom

 9 Webemblem
 9 Billeder + tekst 

til online  
kommunikation

PLATIN PARTNER
30.000 kr. + moms
Det svarer til at sende 10 børn på ferielejr i en 
hel uge. I får:

 9 Link på urk.dk 
med XL logo

 9 Diplom
 9 Takke-opslag på 

URKs LinkedIn 
side

 9 Webemblem
 9 Billeder + tekst 

til online  
kommunikation

 9 Lokal presse-
meddelelse!

SØLV PARTNER
6.000 kr. + moms

Det svarer til at sende 2 børn på ferielejr i en 
hel uge. I får:

 9 Link på urk.dk 
med logo

 9 Diplom

 9 Webemblem

Brug 2 minutter og se videoen  
fra en af sidste års fantastiske  
ferielejre - mød både deltagere  
og frivillige her

https://www.urk.dk/virksomheder
https://www.youtube.com/watch?v=3gQE_kBDIpY

