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Koncepcia letných táborov pre deti a mládež z Ukrajiny 

organizovaných spoločne 

Európskym výborom regiónov a Združením ukrajinských miest 

 

 

Cieľové skupiny 

 žiaci základných a stredných škôl (od 6 do 17 rokov), 

 sprevádzajúci vychovávatelia (jedna dospelá osoba na 10 detí). 

 

Cieľ iniciatívy 

Je dôležité, aby deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine trávili čas so svojimi rovesníkmi, mohli 

využiť cielenú psychologickú pomoc, ktorá ich duševne stabilizuje a zároveň im poskytne 

úľavu od prežitej traumy. Celkovým cieľom je vytvoriť priestor, v ktorom sa deti a mládež budú 

môcť cítiť bezpečne a venovať sa bežným činnostiam vo vyváženej každodennej rutine, ktorá 

by mohla prispieť k obnoveniu dôvery v budúcnosť. Aktivity vonku, šport a rehabilitačné 

činnosti by mohli pomôcť zlepšiť ich telesné a duševné zdravie. Kurzy zamerané na osobný 

rozvoj obohatia vedomosti každého dieťaťa alebo mladého človeka a umožnia im získať 

skúsenosti s komunikáciou v cudzom jazyku. 

 

Konkrétny účel 

 rozptyľovanie od traumatických vojnových zážitkov, 

 zmenšenie psychoemocionálnej záťaže, 

 poskytnutie organizovanej rekreácie, 

 kultúrna výmena a začlenenie, 

 rehabilitácia a osobný rast, 

 vzdelávanie: získanie jazykových znalostí a rôznych zručností počas školských 

prázdnin v bezpečnom prostredí. 

 

Trvanie: 4 – 5 týždňov (alebo viac v závislosti od dostupnosti miestnych organizátorov) 

 

Poplatky (praktický postup) 

Tábory by boli bezplatné pre deti, mládež aj osoby, ktoré ich budú sprevádzať z Ukrajiny. 

Všetky náklady na pobyt detí v tábore vrátane cesty a činností počas tábora uhradia 



hostiteľské miestne alebo regionálne samosprávy, ktoré môžu prípadne zapojiť aj miestnych 

súkromných partnerov. 

 

Koordinačné aspekty podľa návrhu Združenia ukrajinských miest 

 

Je dôležité, aby deti boli s rovesníkmi, rozdelili sa do rôznych vekových skupín a robili veci 

spoločne s cieľom stabilizovať ich duševný stav a poskytnúť im úľavu od traumatických 

skúseností z vojnového konfliktu. 

 

V tábore sa deti budú môcť cítiť bezpečne a budú mať dennú rutinu, čo im pomôže znovu 

získať dôveru v budúcnosť. Budú sa stretávať s rovesníkmi, s ktorými budú môcť komunikovať 

v neformálnom prostredí. Odporúča sa uprednostniť telesnú a duševnú pohodu detí pred 

skúsenosťami s inými kultúrami, a preto by činnosti počas tábora mali zabezpečovať dospelí 

z Ukrajiny sprevádzajúci deti. Ak sa pri činnostiach bude používať jazyk hostiteľskej komunity, 

treba starostlivo zvážiť zabezpečenie tlmočníckych služieb. 

 

Aktivity vonku a športová činnosť, ako aj kultúrne, rekreačné a rehabilitačné činnosti pomôžu 

zlepšiť telesné a duševné zdravie. Všetky deti si rozšíria svoje poznatky formou kurzov 

zameraných na osobný rozvoj a získajú skúsenosti s komunikáciou v cudzom jazyku. 

Ťažiskom programu by mala byť organizovaná a nevtieravá psychologická pomoc (vo forme 

rituálov „ranných a večerných stretnutí v kruhu priateľov“, umeleckej terapie a pod.) a deťom 

by sa v materinskom jazyku mala poskytovať odborná psychologická podpora. Od hostiteľskej 

strany sa očakáva opis dostupných zariadení, vybavenia a materiálov, prípadne s návrhom 

programu činností. 

 

Treba jasne dohodnúť, či vhodný program vrátane vzdelávacej časti, pri ktorom sa náležite 

zohľadnia požiadavky z hľadiska veku a pohlavia detí, naplánujú ukrajinské sprevádzajúce 

osoby alebo zástupcovia hostiteľskej strany. Hostiteľské samosprávy by sa mohli poradiť 

s organizáciami, ktoré už majú predchádzajúce či aktuálne skúsenosti s organizovaním 

činností pre deti pochádzajúce z vojnových oblastí. 

 

Podmienky táborového pobytu detí 

Miestne/regionálne hostiteľské samosprávy by mali poskytnúť: 

 ubytovanie v skupinách v ubytovniach so stravovaním alebo podobných 

zariadeniach, 

 3 alebo 4 jedlá denne, ako aj dostatočné množstvo vody, čaju atď., 

 pravidelnú príležitosť na kontakt s príbuznými, 

 psychologickú pomoc a poradenstvo v materinskom jazyku, 

 zdravotné poistenie, 

 rôzne podporné vybavenie v závislosti od konkrétnych potrieb prijímaných detí 

a mladých ľudí a plánovaných činností, 

 odev, náhradnú obuv, hygienické potreby, uteráky. 

 

 

 



Príklady organizovanej rekreácie 

športovanie, vytváranie kolektívu a aktívne hry, semináre a školenia, umelecké a remeselné 

kurzy, návrhárstvo, fotografovanie, režírovanie a pod., výlety do prírody a prehliadky miest, 

organizovaná psychologická pomoc (všetky druhy bežných táborov: športové, jazykové, 

skautské, tvorivé atď.) 

 

Doprava 

Hostiteľská samospráva zorganizuje prepravu skupiny detí z ukrajinskej hranice do miesta 

táborového pobytu a späť, zatiaľ čo ukrajinskí partneri by boli zodpovední za bezpečné 

sprevádzanie detí a mládeže z bydliska na dohodnuté miesto vyzdvihnutia na hranici. 

 

Dokumenty a informácie 

Združenie ukrajinských miest by v úzkej spolupráci s európskymi prijímajúcimi samosprávami 

malo transparentne, koordinovane a včas zabezpečiť všetky potrebné doklady 

a administratívne úkony potrebné na cestu a pobyt zorganizovaný hostiteľskou samosprávou. 

 

Združenie zaznamenáva potreby jednotlivých obcí a spracúva návrhy európskych krajín. 

Spája konkrétne zahraničné obce pripravené umožniť organizáciu letných táborov pre deti 

z ukrajinských komunít. Starostovi príslušnej komunity združenie dáva jasné pokyny, aby sa 

zaistila dôvernosť a nešírili sa podrobnosti o odchode detí. 

 

Európsky výbor regiónov poskytne potrebné informácie tým svojim členom, ktorí sú ochotní 

byť hostiteľmi letných táborov. Z každej krajiny, v ktorej sa bude takýto tábor organizovať, 

dostane združenie zoznam dokladov potrebných na vycestovanie detí do zahraničia (pas, 

osvedčenie, plnomocenstvo od rodičov, formulár na vyplnenie atď.), ako aj dokladov, ktoré 

musia mať, a požiadaviek, ktoré musia splniť sprevádzajúce osoby. Tento zoznam združenie 

zašle obciam na Ukrajine, z ktorých deti pricestujú. 

 

V prípade potreby bude s prípravou dokumentov pomáhať ministerstvo zahraničných vecí. 

Obsah zoznamu bude závisieť od krajiny, v ktorej sa bude tábor organizovať. Mal by v ňom 

byť uvedený aj opis rizík (možnosť predĺžiť pobyt detí v tábore pri nepredvídanom zhoršení 

situácie na Ukrajine, povinnosť príbuzných postarať sa o dieťa v prípade úmrtia oboch rodičov 

atď.). Hostiteľská strana je zodpovedná za život a zdravie detí počas pobytu v hostiteľskom 

tábore. 

 

_____________ 

 


