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Projekt letních táborů pro ukrajinské děti a mládež  

pořádaných společně  

Evropským výborem regionů a Asociací ukrajinských měst 

 

 

Cílová skupina: 

 děti a mládež navštěvující základní či střední školu (ve věku od 6 do 17 let)  

 pečovatelský doprovod (1 dospělý na 10 dětí) 

 

Cíl iniciativy: 

Je důležité, aby děti, které uprchly před válkou na Ukrajině, trávily čas se svými vrstevníky 

a aby se jim dostalo cílené psychologické podpory. Pobyt jim umožní stabilizovat svůj emoční 

stav a soustředit se i na jiné věci než jen na traumatizující zážitky. Záměrem tohoto projektu 

je vytvořit prostor, v němž se budou cítit bezpečně a kde díky pravidelnému dennímu režimu 

znovu naleznou pocit normality, což by jim mohlo pomoci opět získat důvěru v budoucnost. 

Venkovní, sportovní a ozdravné aktivity pomohou zlepšit jejich fyzické a duševní zdraví. Kurzy 

zaměřené na rozvoj dětí a mládeže jim umožní rozšířit si své znalosti a získat zkušenosti 

s komunikací v cizím jazyce.   

 

Účel: 

 odvedení pozornosti od traumatických zážitků z války, 

 snížení psychické a emoční zátěže, 

 poskytnutí organizované rekreace, 

 kulturní výměna a začlenění, 

 odpočinek a osobní rozvoj, 

 vzdělávání: získávání jazykových znalostí a dalších dovedností během školních 

prázdnin v bezpečném prostředí. 

 

Délka pobytu: 4 až 5 týdnů (nebo i déle, podle možností místních organizátorů) 

 

Poplatky (praktická ujednání): 

Pro děti, mládež a dospělé, kteří je doprovázejí z Ukrajiny, budou tábory bezplatné. Veškeré 

náklady na pobyt dětí v táboře, včetně dopravy a táborových aktivit, bude hradit pořádající 

místní či regionální orgán, přičemž zapojit se budou moci i místní soukromí partneři. 

 



Koordinace ze strany Asociace ukrajinských měst: 

 

Pro děti je důležité, aby trávily čas se svými vrstevníky, byly rozděleny do různých věkových 

skupin a dělaly společné věci. To jim umožní stabilizovat svůj emoční stav a pomůže jim 

soustředit se i na jiné věci než jen na traumatizující zážitky z války.  

 

V táboře se děti budou cítit bezpečně a budou mít pravidelný denní režim, a to jim pomůže 

opět získat důvěru v budoucnost. Děti se budou potkávat s týmiž chlapci a dívkami, s nimiž se 

budou moci bavit v neformálním prostředí. Fyzické a psychické zdraví dětí by mělo být 

upřednostňováno před mezikulturními zkušenostmi, a proto by táborové aktivity měli vést 

ukrajinští dospělí, kteří budou děti doprovázet. Pokud by některé aktivity probíhaly v jazyce 

pořádající obce, mělo by být pečlivě zváženo zajištění tlumočnických služeb. 

 

Venkovní vyžití, sportovní a kulturní aktivity, odpočinek a ozdravné aktivity pomohou zlepšit 

fyzické a duševní zdraví dětí. Kurzy zaměřené na rozvoj každému dítěti umožní rozšířit si své 

znalosti a získat zkušenosti s komunikací v cizím jazyce. Základem programu by měla být 

organizovaná a nevtíravá psychologická pomoc (formou rituálů, jako jsou „ranní přátelské 

kroužky“, „večerní přátelské kroužky“, arteterapie atd.). Odborná psychologická pomoc by 

měla být k dispozici v rodném jazyce dětí. Pořádající subjekt by měl poskytnout seznam 

dostupných zařízení a materiálů, pokud možno včetně programu aktivit.  

 

Mělo by být jednoznačně dohodnuto, zda odpovídající program včetně vzdělávacích aktivit 

naplánují ukrajinští dospělí nebo pořádající subjekt, přičemž je třeba náležitě zohlednit 

požadavky související s věkem a pohlavím dětí. Pořádající orgány by mohly konzultovat 

příslušné organizace, které mají předchozí i aktuální zkušenosti s pořádáním aktivit pro děti 

z válečných oblastí. 

 

Podmínky pro pobyt dětí v táboře: pořádající místní či regionální orgán by měl zajistit 

 skupinové ubytování v penzionech nebo obdobných zařízeních, 

 3 nebo 4 jídla denně a dostatek vody, čaje atd., 

 možnost pravidelného kontaktu s příbuznými, 

 psychologickou pomoc a poradenství v rodném jazyce dětí, 

 zdravotní pojištění, 

 pomocné vybavení všeho druhu – v závislosti na příslušných potřebách přijímaných dětí 

či mladých lidí a na plánovaných aktivitách, 

 oblečení, náhradní obuv, hygienické potřeby, ručníky. 

 

Příklady organizovaného odpočinku: 

Sportovní aktivity, teambuilding a aktivní hry, odborné lekce, trénink, hodiny umění a tvoření, 

design, fotografování, natáčení apod., výlety a poznávání měst, organizovaná psychologická 

pomoc (veškeré typy pořádaných táborů: sport, výuka jazyků, skaut, kreativita atd.). 

 



Doprava: 

Pořádající subjekt organizuje dopravu skupiny dětí z ukrajinských hranic do místa pobytu 

a zpět. Ukrajinští partneři zajistí bezpečný doprovod dětí a mládeže na dohodnutá místa 

vyzvednutí na hranici. 

 

Dokumenty a informace: 

Asociace ukrajinských měst v úzké spolupráci s evropskými přijímacími orgány zajistí, aby 

všechny potřebné dokumenty a administrativní postupy, které jsou nutné pro cestu a pobyt 

u hostitele, byly vyřízeny transparentně, koordinovaně a včas.  

 

Asociace ukrajinských měst zjistí potřeby jednotlivých obcí a zpracuje návrhy evropských 

zemí. Naváže kontakt se zahraničními obcemi, které jsou ochotny letní tábory pro děti 

z ukrajinských komunit uspořádat. Dá starostům příslušných obcí jasné pokyny, aby dbali na 

důvěrnost a neposkytovali žádné informace o odjezdu dětí. 

 

Evropský výbor regionů bude informovat své členy, kteří jsou ochotni letní tábory pořádat. 

Každá země, v níž bude takovýto tábor zorganizován, poskytne Asociaci ukrajinských měst 

seznam dokladů nutných k tomu, aby děti mohli odjet do zahraničí (cestovní pas, osvědčení, 

plná moc rodičů, formuláře k vyplnění atd.), a potřebných dokumentů pro doprovázející osoby 

a požadavků na ně. Tento seznam předá Asociace ukrajinských měst ukrajinským obcím, 

z nichž děti pocházejí.  

 

V případě potřeby bude při přípravě dokumentů nápomocno ministerstvo zahraničních věcí. 

Tyto seznamy budou přizpůsobeny požadavkům zemí, kde se tábory budou konat, a měly by 

obsahovat popis rizik (případná možnost prodloužení pobytu dětí v táboře v případě 

nepředvídaného zhoršení situace na Ukrajině, povinnost příbuzných převzít odpovědnost za 

dítě v případě úmrtí obou rodičů atd.). Hostitelský subjekt nese odpovědnost za bezpečnost 

a zdraví dětí na táboře, který pořádá. 

 

_____________ 

 


