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Vasaros poilsio stovyklų vaikams ir jaunimui iš Ukrainos koncepcija, 

 

kurią bendrai rengia 

Europos regionų komitetas ir Ukrainos miestų asociacija 

 

 

Iniciatyva skirta 

 pradinių ir vidurinių mokyklų moksleiviams nuo 6 iki 17 metų ir  

 juos lydintiems asmenims (1 suaugusysis 10 vaikų). 

 

Iniciatyvos tikslas 

Svarbu, kad nuo karo Ukrainoje bėgantys vaikai galėtų būti kartu su bendraamžiais ir gauti 

tikslinę psichologinę pagalbą, kuri padės stabilizuoti jų emocinę būklę ir atitrūkti nuo išgyventų 

sukrėtimų. Bendras tikslas – sukurti erdvę, kurioje vaikai ir jaunuoliai galėtų jaustis saugūs ir 

grįžti prie įprasto gyvenimo, subalansuotos kasdienės rutinos, kuri galėtų jiems padėti vėl 

patikėti ateitimi. Veikla lauke, sportas ir reabilitacija padėtų pagerinti fizinę ir psichinę vaikų 

sveikatą. Įvairūs kursai ir mokymai praturtins kiekvieno vaiko ar jaunuolio žinias ir suteiks 

bendravimo užsienio kalba patirties.   

 

Tikslai 

 nukreipti dėmesį nuo traumuojančių karo veiksnių, 

 sumažinti psichologinę ir emocinę naštą, 

 organizuoti poilsio veiklą, 

 skatinti kultūrinius mainus ir įtrauktį, 

 sudaryti sąlygas atsigavimui ir asmeninei raidai, 

 ugdymo tikslai: įgyti kalbos ir kitų įgūdžių moksleivių atostogų metu saugioje aplinkoje. 

 

Trukmė – 4–5 savaitės (arba daugiau, priklausomai nuo vietos organizatorių galimybių). 

 

Išlaidos (praktiniai aspektai) 

Stovyklos būtų nemokamos ukrainiečių vaikams, jaunuoliams ir juos lydintiems asmenims. 

Visas vaikų ir jaunuolių buvimo stovykloje išlaidas, įskaitant kelionę ir veiklą stovykloje, 

padengs priimančioji vietos ir (arba) regionų valdžios institucija, galbūt dalyvaujant vietos 

privataus sektoriaus partneriams. 



 

Ukrainos miestų asociacijos koordinavimo veiksmai 

 

Svarbu, kad vaikai būtų su savo bendraamžiais, būtų išskirstyti į skirtingas amžiaus grupes ir 

galėtų kartu leisti laiką; tokiu būdu bus galima jiems padėti stabilizuoti savo emocinę būklę ir 

užmiršti traumuojančią karo patirtį.  

 

Saugi aplinka stovykloje ir kasdienė rutina padės vaikams atgauti tikėjimą ateitimi. Vaikai 

matysis su tais pačiais berniukais ir mergaitėmis, su kuriais galės bendrauti neformalioje 

aplinkoje. Rekomenduojama pirmenybę teikti ne tarpkultūrinei patirčiai, o fiziniam ir psichiniam 

vaikų saugumui, todėl stovykloje veiklą turėtų organizuoti vaikus lydintys suaugusieji 

ukrainiečiai. Jei tam tikra veikla bus organizuojama priimančiosios bendruomenės kalba, 

reikėtų apsvarstyti galimybę teikti vertimo žodžiu paslaugas. 

 

Veikla lauke, sportinė, kultūrinė, rekreacinė veikla ir reabilitacija padės gerinti fizinę ir psichinę 

sveikatą. Įvairūs asmeniniam tobulėjimui skirti užsiėmimai praturtins kiekvieno vaiko ar 

jaunuolio žinias ir suteiks bendravimo užsienio kalba patirties. Organizuota ir nebrukama 

psichologinė pagalba (ritualų forma – „ryto draugystės ratas“, „vakaro draugystės ratas“, meno 

terapija ir t. t.) turėtų būti pagrindinė programos kryptis, o profesionali psichologinė pagalba 

turėtų būti teikiama vaikų gimtąja kalba. Tikimasi, kad priimančioji savivaldybė pateiks turimos 

infrastruktūros ir priemonių aprašymą, galbūt pateiks veiklos programos pasiūlymą.  

 

Turėtų būti aiškiai susitarta, kas – suaugusieji ukrainiečiai ar priimančiosios institucijos – turėtų 

planuoti tinkamą švietimo programą, deramai atsižvelgiant į su vaikų amžiumi ir lytimi 

susijusius poreikius. Priimančiosios institucijos galėtų konsultuotis su atitinkamomis 

organizacijomis, jau turinčiomis patirties ir nuolat organizuojančiomis veiklą vaikams iš karo 

zonų. 

 

Vaikų buvimo stovykloje sąlygos. Priimančioji vietos ir (arba) regionų institucija turėtų 

pasirūpinti: 

 apgyvendinimu grupėmis bendrabučiuose ar panašiose patalpose; 

 maitinimu 3 arba 4 kartus per dieną, taip pat pakankamu kiekiu vandens, arbatos ir t. t.; 

 galimybėmis reguliariai bendrauti su giminaičiais; 

 psichologine pagalba ir konsultacijomis vaikų gimtąja kalba; 

 sveikatos draudimu; 

 visų rūšių pagalbine įranga, atsižvelgiant į atitinkamus priimamų vaikų ir (arba) 

jaunuolių poreikius ir planuojamą veiklą; 

 drabužiais, atsarginiais batais, higienos priemonėmis, rankšluosčiais. 

 

Organizuotos poilsio veiklos idėjos 

Sportas, komandinė veikla ir aktyvūs žaidimai; meistriškumo pamokos; kursai, meno ir amatų, 

dizaino, fotografijos, lyderystės pamokos ir t. t.; kelionės, ekskursijos mieste; organizuota 

psichologinė pagalba (įvairios galimos stovyklos: sporto, kalbų, skautų, kūrybiškumo ir kt.). 

 



Kelionė 

Priimančioji institucija organizuoja vaikų grupės kelionę iš Ukrainos pasienio į galutinę 

paskirties vietą ir atgal, o Ukrainos partneriai atsako už saugią palydą iš sutartų vaikų ir (arba) 

jaunuolių paėmimo vietų iki pasienio. 

 

Dokumentai ir informacija 

Ukrainos miestų asociacija, glaudžiai bendradarbiaudama su priimančiosiomis Europos 

institucijomis, turėtų užtikrinti, kad visi kelionei reikalingi dokumentai ir administracinės 

procedūros, taip pat buvimas priimančiosios šalies institucijoje būtų organizuojami skaidriai, 

koordinuotai ir laiku.  

 

Ukrainos miestų asociacija renka informaciją apie savo savivaldybių poreikius ir nagrinėja 

Europos šalių pasiūlymus. Asociacija padeda užmegzti kontaktus su konkrečiomis užsienio 

šalių savivaldybėmis, pasirengusiomis organizuoti vasaros stovyklas Ukrainos bendruomenių 

vaikams. Ji pateikia savivaldybės merui aiškius nurodymus išlaikyti konfidencialumą ir 

neplatinti informacijos apie vaikų išvykimo detales. 

 

Europos regionų komitetas suteikia informacijos savo nariams, norintiems organizuoti vasaros 

stovyklas. Ukrainos miestų asociacija iš kiekvienos šalies, kurioje bus organizuojama tokia 

stovykla, gaus reikalingų dokumentų (pasas, pažymėjimas, tėvų įgaliojimas, užpildytinos 

formos ir t. t.), kad vaikai galėtų vykti į užsienį, sąrašą ir informaciją apie lydintiems asmenims 

būtinus dokumentus bei taikomus reikalavimus ir perduos Ukrainos savivaldybėms, iš kurių 

atvyks vaikai.  

 

Užsienio reikalų ministerija prireikus padės rengti dokumentus. Dokumentų ir reikalavimų 

sąrašas priklauso nuo šalies, kurioje bus organizuojama stovykla. Į sąrašą turėtų būti įtrauktas 

rizikos aprašymas (potenciali galimybė pratęsti vaikų buvimą stovykloje nenumatytu padėties 

Ukrainoje pablogėjimo atveju, giminaičių įsipareigojimai rūpintis vaiku abiejų tėvų mirties atveju 

ir t. t.). Priimančioji šalis yra atsakinga už jos organizuojamoje stovykloje esančių vaikų 

gyvenimą ir sveikatą. 
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