Ljetni kampovi za djecu i mlade iz Ukrajine
koje zajednički organiziraju
Europski odbor regija i Udruga ukrajinskih gradova

Kome su namijenjeni:
 djeci i mladima u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj dobi (od 6 do 17 godina)
 osobama koje ih prate (jedna odrasla osoba na 10 djece).
Svrha inicijative:
Za djecu koja bježe od rata u Ukrajini važno je da provedu vrijeme u društvu svojih vršnjaka i
dobiju ciljanu psihološku pomoć kojom će im se nastojati pomoći da pronađu emocionalnu
stabilnost i oslobode se traumatičnih iskustava. Opći je cilj stvoriti prostor u kojem će se djeca
osjećati sigurno i pronaći ravnotežu zahvaljujući dnevnoj rutini, što bi moglo doprinijeti vraćanju
povjerenja u budućnost. Aktivnosti na otvorenom, sportske aktivnosti i rehabilitacija pridonijele
bi poboljšanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Tečajevi u kampovima obogatit će znanje svakog
djeteta ili mlade osobe i biti prilika za komunikaciju na stranom jeziku.
Što se želi postići:
 odmicanje od traumatičnih aspekata rata
 smanjenje psiho-emotivnog opterećenja
 organizirana rekreacija
 kulturna razmjena i integracija
 oporavak i osobni rast
 obrazovni cilj: stjecanje jezičnih i drugih vještina tijekom školskih praznika u sigurnom
okruženju
Trajanje: 4 – 5 tjedana (ili više, ovisno o mogućnostima lokalnih organizatora)
Troškovi (praktična pitanja):
Kampovi bi bili besplatni za djecu, mlade i osobe koje ih prate iz Ukrajine. Sve troškove
boravka djece u kampu, uključujući putovanje i aktivnosti tijekom boravka, snosit će
lokalno/regionalno tijelo domaćin, uz moguće sudjelovanje lokalnih privatnih partnera.
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Aspekti povezani s koordinacijom s Udrugom ukrajinskih gradova:
Za djecu je važno da provedu vrijeme u društvu svojih vršnjaka i da se u odgovarajućim dobnim
skupinama bave raznim aktivnostima koje bi im mogle pomoći da pronađu emocionalnu
stabilnost i oslobode se traumatičnih iskustava iz ratnog sukoba.
U kampu će se djeca moći osjećati sigurno i pronaći dnevnu rutinu, što bi im moglo pomoći da
povrate povjerenje u budućnost. Djeca će provoditi vrijeme s vršnjacima s kojima će moći
komunicirati u neformalnom okruženju. Preporučuje se da se prednost da fizičkoj i psihičkoj
sigurnosti djece, a ne međukulturnom iskustvu, pa bi u aktivnostima trebale sudjelovati odrasle
osobe koje su došle iz Ukrajine u pratnji djece. Ako se aktivnosti provode na jeziku zajednice
domaćina, treba dobro razmisliti je li potrebno usmeno prevođenje.
Aktivnosti na otvorenom, sportske aktivnosti, kulturne i rekreativne aktivnosti i rehabilitacija
pridonijet će poboljšanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Tečajevi u kampovima obogatit će
znanje svakog djeteta i biti prilika za komunikaciju na stranom jeziku. Jedan od osnovnih
elemenata kampa trebala bi biti organizirana i nenametljiva psihološka pomoć (primjerice, u
obliku redovnih organiziranih jutarnjih ili večernjih razmjena s drugom djecom i voditeljem,
terapija kroz umjetničko izražavanje itd.), a profesionalna psihološka potpora trebala bi biti
dostupna na materinjem jeziku djece. Od domaćina se očekuje da dostave opis dostupnih
objekata i materijala, a po mogućnosti i prijedlog programa aktivnosti.
Trebalo bi se jasno dogovoriti hoće li odgovarajući i obrazovni program pripremati pratitelji iz
Ukrajine ili domaćini, pri čemu je potrebno uzeti u obzir dob i rod djece. Tijela domaćini mogla
bi se savjetovati s relevantnim organizacijama koje imaju iskustvo u organizaciji aktivnosti za
djecu iz ratnih zona.
Uvjeti boravka djece u kampu – što lokalna/regionalna tijela domaćini trebaju osigurati:
 smještaj u višekrevetnim sobama u odmaralištima ili sličnim objektima
 3 ili 4 obroka dnevno te vodu, čaj itd.
 redovne prilike za kontakt s rodbinom
 psihološku pomoć i savjetovanje na materinjem jeziku
 zdravstveno osiguranje
 pomoćnu opremu raznih vrsta – ovisno o potrebama djece/mladih i planiranim
aktivnostima
 odjeću, rezervnu obuću, higijenske proizvode, ručnike
Primjeri organizirane rekreacije:
Sport, timski rad i aktivne igre; stručna predavanja, tečajevi osposobljavanja, tečajevi za
umjetničko izražavanje, dizajn, fotografiju, dramske igre itd., izleti i obilazak grada,
organizirana psihološka pomoć (bilo koja kategorija kampa: sportski ili kreativni kampovi,
kampovi za učenje jezika, izviđači itd.)

Putovanje:
Tijelo domaćin organizira prijevoz skupine djece od ukrajinske granice do konačnog odredišta
i natrag, dok bi ukrajinski partneri bili zaduženi za siguran dolazak djece/mladih do dogovorenih
lokacija na granici.
Dokumenti i informacije:
Udruga ukrajinskih gradova treba se u bliskoj suradnji s europskim tijelima domaćinima
pobrinuti za to da svi dokumenti i administrativni postupci potrebni za putovanje i boravak u
zemlji domaćinu budu osigurani na transparentan, koordiniran i pravodoban način.
Udruga ukrajinskih gradova prikuplja potrebe svake općine i obrađuje prijedloge europskih
zemalja. Povezuje se s europskim općinama koje su spremne osigurati ljetne kampove za
djecu iz ukrajinskih zajednica. Daje jasne upute gradonačelniku/gradonačelnici ukrajinske
općine kako bi se pazilo na povjerljivost i kako se ne bi širile informacije o pojedinostima
odlaska djece.
Europski odbor regija širi informacije među svojim članovima koji su voljni biti domaćini ljetnih
kampova. Udruga ukrajinskih gradova iz svake zemlje u kojoj će se organizirati ljetni kamp
prima popis dokumenata potrebnih za putovanje djece u tu zemlju (putovnica, potvrda,
punomoć roditelja, obrazac koji treba ispuniti itd.) i potrebnih dokumenata i uvjeta za osobe u
pratnji te ga šalje općinama u Ukrajini iz kojih će djeca dolaziti.
Ako je potrebno, Ministarstvo vanjskih poslova pomoći će u pripremi dokumenata. Popis ovisi
o zemlji u kojoj će se organizirati kamp. Popis bi trebao uključivati opis rizika (mogućnost da
se boravak djece u kampu produlji u slučaju nepredviđenog pogoršanja situacije u Ukrajini,
obveza rođaka da se brinu o djetetu u slučaju smrti oba roditelja itd.). Domaćin je odgovoran
za život i zdravlje djece dok se nalaze u kampu domaćina.
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