Θερινές κατασκηνώσεις για παιδιά και νέους από την Ουκρανία
οργανώνεται από κοινού από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την Ένωση Δήμων της Ουκρανίας

Σε ποιους απευθύνεται:
 σε παιδιά και νέους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από 6 έως 17 ετών).
 σε συνοδούς φροντιστές (ένας ενήλικος ανά 10 παιδιά).
Στόχος της πρωτοβουλίας:
Είναι σημαντικό για τα παιδιά που διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία να παραμένουν
με συνομηλίκους τους και να λαμβάνουν στοχευμένη ψυχολογική βοήθεια ώστε να μπορέσουν
να σταθεροποιήσουν τη συναισθηματική τους κατάσταση και να ξεπεράσουν τραυματικά
βιώματα. Ο γενικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο τα παιδιά θα
μπορούν να αισθάνονται ασφαλή και να βρουν έναν κανονικό ρυθμό ζωής μέσω μιας
ισορροπημένης καθημερινότητας που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης τους στο μέλλον. Οι υπαίθριες δραστηριότητες, οι αθλητικές δραστηριότητες και
οι δραστηριότητες αποκατάστασης θα συμβάλουν στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής
τους υγείας. Τα μαθήματα υποστήριξης θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις κάθε παιδιού και νέου
και θα προσφέρουν την εμπειρία της επικοινωνίας σε μια ξένη γλώσσα.
Για ποιον σκοπό:
 απεμπλοκή από τους τραυματικούς παράγοντες του πολέμου,
 μείωση του ψυχο-συναισθηματικού φορτίου,
 παροχή οργανωμένης ψυχαγωγίας,
 πολιτιστικές ανταλλαγές και ενσωμάτωση,
 ανάκαμψη και προσωπική ανάπτυξη·
 εκπαιδευτικοί σκοποί: ανάπτυξη γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια
των σχολικών διακοπών σε ασφαλές περιβάλλον.
Διάρκεια: 4-5 εβδομάδες (ή περισσότερες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των τοπικών
διοργανωτών)
Τέλη (πρακτικές ρυθμίσεις):

ΕL

Οι κατασκηνώσεις θα είναι δωρεάν για τα παιδιά, τους νέους και τους συνοδούς τους από την
Ουκρανία. Όλα τα έξοδα διαμονής των παιδιών στις κατασκηνώσεις, συμπεριλαμβανομένου
του κόστους ταξιδιού και των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
της κατασκήνωσης, θα καλυφθούν από την τοπική/περιφερειακή αρχή υποδοχής με πιθανή
συμμετοχή τοπικών ιδιωτικών εταίρων.
Λεπτομέρειες συντονισμού από την Ένωση Δήμων της Ουκρανίας:
Είναι σημαντικό για τα παιδιά να είναι μαζί με συνομήλικούς τους, να χωρίζονται σε
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και να πραγματοποιούν δραστηριότητες από κοινού
προκειμένου να σταθεροποιηθεί η συναισθηματική τους κατάσταση και να μπορέσουν να
απεμπλακούν από τις τραυματικές εμπειρίες της σύρραξης.
Στην κατασκήνωση, τα παιδιά θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλή και να έχουν μια
καθημερινή ρουτίνα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στο
μέλλον. Τα παιδιά θα συναντούν τα ίδια αγόρια και κορίτσια με τα οποία θα μπορούν να
επικοινωνούν εντός ενός χαλαρού περιβάλλοντος. Συνιστάται να δίνεται προτεραιότητα στη
σωματική και ψυχική ασφάλεια των παιδιών αντί να είναι μια διαπολιτισμική εμπειρία, και
επομένως οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από τους Ουκρανούς ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά. Σε περίπτωση
που οι δραστηριότητες διεξάγονται στη γλώσσα της κοινότητας υποδοχής, οι υπηρεσίες
διερμηνείας θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά.
Οι υπαίθριες, οι αθλητικές και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες
αναψυχής και αποκατάστασης θα συμβάλουν στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας.
Τα μαθήματα υποστήριξης θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις κάθε παιδιού και θα προσφέρουν την
εμπειρία της επικοινωνίας σε μια ξένη γλώσσα. Η οργανωμένη και διακριτική ψυχολογική
βοήθεια (με τη μορφή των καθιερωμένων δραστηριοτήτων «πρωινός φιλικός κύκλος»,
«βραδινός φιλικός κύκλος», εικαστική ψυχοθεραπεία κ.λπ.) θα πρέπει να αποτελεί βασικό
πυλώνα του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να παρέχεται επαγγελματική ψυχολογική
υποστήριξη στη μητρική γλώσσα των παιδιών. Από τον φορέα υποδοχής αναμένεται να
περιγράψει τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις και τον υλικό εξοπλισμό, προτείνοντας ενδεχομένως
πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
Θα πρέπει να συμφωνηθεί σαφώς αν θα είναι οι Ουκρανοί ενήλικες ή ο φορέας υποδοχής
αυτός που θα πρέπει να σχεδιάσει ένα κατάλληλο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των απαιτήσεων που σχετίζονται με την ηλικία και το φύλο
των παιδιών. Οι αρχές υποδοχής θα μπορούσαν να συμβουλευθούν συναφείς οργανισμούς
με προηγούμενη και συνεχή εμπειρία στην οργάνωση δραστηριοτήτων για παιδιά από
εμπόλεμες ζώνες.
Συνθήκες για τη διαμονή των παιδιών στην κατασκήνωση: τι πρέπει να παρέχει η
τοπική/περιφερειακή αρχή υποδοχής:
 παροχή καταλύματος σε οικοτροφεία ή παρόμοιες εγκαταστάσεις ανά ομάδες·
 3 ή 4 γεύματα την ημέρα, καθώς και νερό, τσάι κ.λπ. σε επαρκή ποσότητα·
 δυνατότητα τακτικής επικοινωνίας με συγγενείς·






ψυχολογική βοήθεια και παροχή συμβουλών στη μητρική γλώσσα των παιδιών·
ασφάλιση υγείας,
κάθε είδους υποστηρικτικό εξοπλισμό - ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες των
φιλοξενούμενων παιδιών/νέων και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες·
ρουχισμό, εφεδρικά υποδήματα, προϊόντα υγιεινής, πετσέτες.

Παραδείγματα οργανωμένων δραστηριοτήτων αναψυχής:
αθλητικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος και παιχνίδια ενεργού
συμμετοχής· «master classes»· εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, μαθήματα τέχνης και χειροτεχνίας,
σχεδίου, φωτογραφίας, σκηνοθεσίας κλπ., εκδρομές και περιηγήσεις σε πόλεις, οργανωμένη
ψυχολογική βοήθεια (όλες οι κατηγορίες υφιστάμενων κατασκηνώσεων: για αθλητισμό,
προσκοπισμό, εκμάθηση γλωσσών, για δημιουργικές δραστηριότητες κ.λπ.)
Ταξίδια
Οι αρχές του φορέα υποδοχής διοργανώνουν τη μεταφορά της ομάδας παιδιών από τα
ουκρανικά σύνορα στον τελικό προορισμό μετ’ επιστροφής, ενώ οι Ουκρανοί εταίροι θα
αναλάβουν την ασφαλή συνοδεία των προσώπων από τον τόπο προέλευσης των
παιδιών/νέων στα συμφωνηθέντα σημεία επιβίβασης στα σύνορα.
Έγγραφα και πληροφορίες:
Η Ένωση Δήμων της Ουκρανίας, σε στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές υποδοχής, θα
πρέπει να διασφαλίσει, έγκαιρα και με διαφανή και συντονισμένο τρόπο, ότι παρέχονται όλα
τα αναγκαία έγγραφα και ότι έχουν τηρηθεί οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται
για το ταξίδι καθώς και για τη διαμονή στην αρχή υποδοχής.
Η Ένωση Δήμων της Ουκρανίας συγκεντρώνει τις ανάγκες κάθε δήμου και επεξεργάζεται
προτάσεις από ευρωπαϊκές χώρες. Φέρνει σε επικοινωνία συγκεκριμένους δήμους άλλων
χωρών που είναι έτοιμοι να διοργανώσουν θερινές κατασκηνώσεις για τη φιλοξενία παιδιών
από τις ουκρανικές κοινότητες. Δίνει σαφείς οδηγίες στον δήμαρχο της κοινότητας να τηρεί την
εμπιστευτικότητα και να μην διαδίδει πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της
αναχώρησης των παιδιών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενημερώνει σχετικά τα μέλη της που επιθυμούν να
διοργανώσουν θερινές κατασκηνώσεις. Από κάθε χώρα όπου πρόκειται να διοργανωθεί τέτοια
κατασκήνωση, η Ένωση Δήμων της Ουκρανίας λαμβάνει κατάλογο των εγγράφων που
απαιτούνται για να μεταβούν τα παιδιά στο εξωτερικό (διαβατήριο, πιστοποιητικό, πληρεξούσιο
των γονέων, έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί κ.λπ.) και των απαραίτητων εγγράφων και
προϋποθέσεων για τους συνοδούς, και τον αποστέλλει στους δήμους της Ουκρανίας από
όπου προέρχονται τα παιδιά.
Εάν χρειαστεί, το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνδράμει στην προετοιμασία των εγγράφων. Ο
κατάλογος εξαρτάται από τη χώρα στην οποία θα διοργανωθεί η κατασκήνωση. Ο κατάλογος
θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των κινδύνων (δυνατότητα ενδεχόμενης παράτασης
της διαμονής των παιδιών στην κατασκήνωση σε περίπτωση απρόβλεπτης επιδείνωσης της
κατάστασης στην Ουκρανία, υποχρέωση των συγγενών να αναλάβουν τη φροντίδα του
παιδιού σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων κ.λπ.). Ο φορέας υποδοχής είναι

υπεύθυνος για τη ζωή και την υγεία των παιδιών κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην
κατασκήνωση υποδοχής.
_____________

