Ukraina laste ja noorte suvelaagrid,
mida korraldavad
Euroopa Regioonide Komitee ja Ukraina Linnade Liit

Kellele
 Alg-, põhi- ja keskkooliealistele lastele ja noortele (6–17).
 Lapsi saatvatele hooldajatele (üks täiskasvanu kümne lapse kohta).
Algatuse eesmärk
On oluline, et Ukraina sõja eest põgenevad lapsed viibiksid oma eakaaslaste seltsis ja saaksid
sihipärast psühholoogilist abi, et stabiliseerida nende emotsionaalset seisundit ja aidata neil
mõtteid traumeerivatest kogemustest eemale juhtida. Üldeesmärk on luua ruum, kus lapsed ja
noored saavad tunda end turvaliselt ja pöörduda tänu tasakaalustatud igapäevarutiinile tagasi
tavaellu, mis võib aidata taastada usaldust tuleviku vastu. Vabaõhu-, spordi- ja
taastustegevused aitaksid parandada füüsilist ja vaimset tervist. Arengukursused rikastavad
iga lapse ja noore teadmisi ning annavad võõrkeeles suhtlemise kogemuse.
Milleks
 Et aidata mõtteid sõja traumeerivatest kogemustest eemale juhtida.
 Et vähendada psühholoogilist ja emotsionaalset koormat.
 Et pakkuda organiseeritud vaba aja tegevusi.
 Et edendada kultuurivahetust ja integratsiooni.
 Et soodustada taastumist ja isiklikku arengut.
 Et saavutada järgmisi hariduslikke eesmärke: koolivaheajal turvalises keskkonnas
keele- ja muude oskuste omandamine.
Kestus: 4–5 nädalat (või rohkem, sõltuvalt kohalike korraldajate võimalustest).
Tasud (praktiline korraldus)
Laagrid oleksid Ukraina lastele, noortele ja neid saatvatele inimestele tasuta. Kõik laste laagris
viibimise kulud, sealhulgas reisi ja laagritegevuste kulud, katab võõrustav kohalik/piirkondlik
omavalitsus, kaasates võimaluse korral kohalikke erasektori partnereid.

ET

Ukraina Linnade Liidu koordineerimisaspektid
On oluline, et lapsed saaksid viibida oma eakaaslaste seltsis, jagunedes eri
vanuserühmadesse, ja tegutseksid koos, et stabiliseerida nende emotsionaalset seisundit ja
aidata neil mõtteid traumeerivatest kogemustest eemale juhtida.
Laagris saavad lapsed tunda end turvaliselt ja neile tagatakse igapäevarutiin, mis aitab neil
taastada usalduse tuleviku vastu. Lapsed kohtuvad samade poiste ja tüdrukutega ning saavad
nendega vabas õhkkonnas suhelda. Esmatähtsaks tuleb pidada laste füüsilist ja vaimset
turvatunnet, mitte niivõrd kultuuridevahelise kogemuse pakkumist. Seepärast peaksid laagris
toimuvaid tegevusi ellu viima lapsi saatvad Ukraina täiskasvanud. Kui kavandatav tegevus
toimub võõrustava kogukonna keeles, tuleks hoolikalt kaaluda suulise tõlke teenuste
kasutamist.
Vabaõhu-, spordi-, kultuuri-, meelelahutus- ja taastustegevused aitaksid parandada füüsilist ja
vaimset tervist. Arengukursused rikastavad iga lapse teadmisi ning annavad võõrkeeles
suhtlemise kogemuse. Organiseeritud ja kaudne psühholoogiline abi (selliste rituaalide kujul
nagu hommikune sõbraring, õhtune sõbraring, kunstiteraapia, jne) peaks olema programmi
üks tugisammas ning kättesaadav peaks olema ka laste emakeeles pakutav professionaalne
psühholoogiline tugi. Võõrustajatelt oodatakse kasutatavate rajatiste ja materjalide kirjeldust
ning võimaluse korral ka tegevuskava ettepanekut.
Tuleb selgelt kokku leppida, kas sobiva haridusprogrammi peaksid kavandama Ukraina
täiskasvanud või võõrustajad, võttes nõuetekohaselt arvesse laste vanuse ja sooga seotud
vajadusi. Võõrustavad omavalitsused võiksid konsulteerida asjaomaste organisatsioonidega,
kellel on varasemaid ja jätkuvaid kogemusi sõjapiirkondadest pärit lastele mõeldud tegevuste
korraldamisel.
Tingimused lastelaagris – kohalik/piirkondlik võõrustav omavalitsus peaks tagama järgmise:
 majutus rühmadena ühiselamus või muus samalaadses majutusasutuses;
 kolm või neli söögikorda päevas, samuti piisavalt vett, teed jms;
 korrapärased võimalused võtta ühendust sugulastega;
 psühholoogiline abi ja nõustamine laste emakeeles;
 tervisekindlustus;
 igasugused tugivahendid – sõltuvalt laste/noorte vajadustest ja kavandatud
tegevustest;
 riided, varujalatsid, hügieenitooted, käterätikud.
Näiteid organiseeritud vaba aja tegevuste kohta
Sport, rühmatöö ja aktiivsed mängud; meistriklassid; koolitused, kunsti- ja käsitöötunnid,
disain, fotograafia, filmikunst jne; reisid ja linnaekskursioonid, organiseeritud psühholoogiline
abi (mis tahes olemasolevad laagrite kategooriad: spordi-, keele-, skaudi-, loomelaagrid jne).

Reisimine
Võõrustav omavalitsus korraldab laste transportimise Ukraina piirilt lõppsihtkohta ja tagasi ning
Ukraina partnerid vastutavad laste/noorte turvalise saatmise eest kokkulepitud
vastuvõtukohtadesse piiril.
Dokumendid ja teave
Ukraina Linnade Liit peab tihedas koostöös võõrustavate Euroopa omavalitsustega tagama,
et kõik reisiks ja võõrustavas omavalitsuses viibimiseks vajalikud dokumendid ja
haldusmenetlused esitatakse läbipaistvalt, koordineeritult ja õigeaegselt.
Ukraina Linnade Liit kogub kokku iga omavalitsuse vajadused ja vaatab läbi Euroopa riikide
ettepanekud. Ta ühendab konkreetseid välismaiseid omavalitsusi, kes on valmis korraldama
suvelaagreid Ukraina kogukondadest pärit laste jaoks. Ta annab kogukonna juhile selgeid
juhiseid, et tuleb tagada konfidentsiaalsus ja mitte levitada teavet laste lahkumise üksikasjade
kohta.
Euroopa Regioonide Komitee levitab käesolevat teavet oma liikmete seas, kes soovivad oma
omavalitsusüksuses suvelaagreid korraldada. Igast riigist, kus selline laager korraldatakse,
saadetakse Ukraina Linnade Liidule nimekiri dokumentidest, mida lapsed vajavad välismaale
sõitmiseks (pass, tunnistus, vanemate volikiri, täidetav vorm jne), ja samuti saatjate jaoks
vajalikest dokumentidest ja nõuetest ning saadab selle Ukraina omavalitsusüksustele, kust
lapsed tulevad.
Vajaduse korral aitab välisministeerium dokumente ette valmistada. Nimekiri sõltub riigist, kus
laager korraldatakse. Nimekiri peaks sisaldama ka riskide kirjeldust (võimalus pikendada laste
viibimist laagris olukorra ettenägematu halvenemise korral Ukrainas, sugulaste kohustus
hoolitseda lapse eest mõlema vanema surma korral jne). Võõrustaja vastutab laagris viibivate
laste elu ja tervise eest.
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