Välkommen till NOCs 15:e
familjeträff 3-5 juli på Ädelfors folkhögskola
Årets familjeträff och årsmöte kommer att hållas på Ädelfors folkhögskola, som ligger strax
utanför Vetlanda i Småland.
Läs gärna mer om anläggningen
på deras hemsida www.adelfors.nu
Vi träffas för lunch och incheckning mellan klockan
11:00-12:30. Därefter kl 13 börjar aktiviteterna
både för barnen och föräldrarna.
Program med föreläsningar kommer senare men enligt önskemål har vi planerat in en
blandning av både föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Vi kommer även att uppmärksamma att det i år är 15-års jubileum för föreningen genom att
Ädelfors ordnar en lite finare middag till lördag kvällen.
Priser:
Priserna finner ni i anmälningsformuläret som ni hittar elektroniskt via hemsidan
www.noc.fub.se alt via länken (http://form.jotformeu.com/form/50213350877351).
Som tidigare är det ingen avgift för huvudmedlemmen dvs. barn och ungdomar med
kromosomavvikelse.
Senast 31/3 vill vi ha din anmälan. Betala in avgiften för er familj så snart som möjligt i
samband med anmälan dock senast den 30/4 till NOC:s Bankgironummer: 5009-0760.
- Om ni inte betalat medlemsavgiften för 2015, så ber vi er betala in 300 kr snarast på
ovanstående bankgiro.
- Om ni vill komma tidigare eller stanna någon dag längre så hör av er direkt till
Ädelfors folkhögskola på telefonnummer 0383-57100.
- Kom även ihåg att betala medlemskapet till FUB, detta eftersom vi har ett nära
samarbete och får bidrag från FUB för att genomföra familjeträffen.

Praktisk information:
- De unika barnen behöver ha med sig en egen assistent alternativt någon annan vuxen
om de inte klarar av att vara ensamma i en grupp med 1 vuxen/5-10 barn. Även syskon
under 2 år eller äldre syskon som är lite rymningsbenägna behöver ha en vuxen med
sig.
Vi ordnar med aktiviteter och barnvakter till barngrupperna.
:

- Enbart i mån av plats kan huvudmedlemmen ha med sig fler än 3 vuxna och eller
barn/ungdom som inte är syskon.
- Inget avdrag på kostnaden för den som inte övernattar eller bara deltar del av helg.
- Återbetalning av egenavgiften vid avbokning som sker senare än 4 veckor före
familjeträffen gäller enbart sjukdom eller dödsfall.
Tips på hur ni kan finansiera familjeträffen:
De som har assistans via assistansbolag kan skriva upp kostnaderna som merkostnader och
på så sätt få tillbaka pengar. Om man har assistans via kommunen kan man ta en diskussion
om de kan stå för kostnaden. Man kan söka fonder som enskild, t ex från Lions eller
Majblomman som oftast har lokalföreningar alternativt Stiftelsen Sävstaholm.
Astrid Lindgrens Värld:
Då Ädelfors ligger bara någon timmes färd från Vimmerby kan man
kombinera familjeträffen med ett besök på Astrid Lindgrens Värld. Om vi
förbokar så får vi 10% rabatt på entrébiljetten om vi blir 15 personer och
20% rabatt om vi blir 25 personer (detta gäller både en-dagars och tvådagars biljetter). Önskar ni boka detta fyller ni i det i samma
anmälningsformulär som för familjeträffen och betalar in er biljettkostnad
på NOC’s bankgiro. Biljetterna delas sedan ut under helgen. Observera
att boende vid ALV får ni fixa själva.
Familjefoto:
Skicka gärna en bild på hela familjen till nocsverige@gmail.com som vi kan använda
vid presentationen av alla familjer när vi träffas på fredagen
Om ni har några ytterligare frågor kan ni mejla till styrgruppen på nocsverige@gmail.com

Varmt välkomna önskar styrgruppen –
Mona, Jeanette, Linda, Therese, Anders och Johanna

