Nyári foglalkoztató táborok ukrajnai gyermekek és fiatalok számára
a Régiók Európai Bizottsága és az Ukrán Városok Szövetsége
közös szervezésében

Célközönség:
 alsó és felső tagozatos, illetve középiskolás korú (6–17 év közötti) gyermekek és fiatalok,
 kísérő gondozók (10 gyermekenként egy felnőtt).
A kezdeményezés célja:
Az ukrajnai háború elől menekülő gyermekek számára fontos, hogy együtt legyenek társaikkal,
és célzott pszichológiai segítséget kapjanak érzelmi állapotuk stabilizálása és a traumatizáló
élményekről való figyelemelterelés érdekében. Az átfogó cél egy olyan tér megteremtése, ahol
a gyermekek biztonságban érezhetik magukat, és egy kiegyensúlyozott napi rutin révén
visszatérhetnek a normalitáshoz, ami hozzájárulhat a jövőbe vetett bizalmuk helyreállításához.
Szabadtéri, sport- és rehabilitációs tevékenységek segítenék a fizikai és mentális egészség
javítását. Készségfejlesztő foglalkozások bővítik majd a gyermekek és fiatalok ismereteit, és
gondoskodnak arról, hogy tapasztalatot szerezzenek az idegen nyelven folytatott
kommunikáció terén.
A cél:







a figyelem elterelése a háború traumatizáló tényezőiről,
a pszicho-emocionális stressz enyhítése,
szervezett szabadidős tevékenységek biztosítása,
egymás kultúrájának megismerése és kulturális integráció,
felépülés és a személyiség fejlődése,
oktatási célok: nyelvi és más készségek fejlesztése az iskolaszünetben, biztonságos
környezetben.

Időtartam: 4–5 hét (vagy hosszabb, a helyi szervezők rendelkezésre állásától függően)
Részvételi díj (szervezési kérdések):
A táborok ingyenesek lennének az Ukrajnából érkező gyermekek, fiatalok és kísérőik számára.
A gyermekek táborban való tartózkodásának valamennyi költségét – beleértve az utazást és
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a tábor ideje alatti tevékenységeket is – a fogadó helyi/regionális önkormányzat fedezi, helyi
magánpartnerek esetleges bevonásával.
Az Ukrán Városok Szövetségének koordinációs szerepe:
Ahhoz, hogy a gyermekek érzelmi állapota stabilizálódjon és figyelmük elterelődjön a konfliktus
okozta traumatizáló élményekről, fontos, hogy időt töltsenek hasonló korú társaikkal, és együtt
csináljanak különböző dolgokat.
A táborban a gyermekek biztonságban érezhetik magukat, és egy napi rutinnak köszönhetően
ismét bizalommal nézhetnek a jövőbe. A gyermekek ugyanazokkal a fiúkkal és lányokkal
találkoznak majd, akikkel informális keretek között tudnak kommunikálni. Javasoljuk, hogy a
gyermekek fizikai és mentális egészségét részesítsék előnyben az interkulturális élménnyel
szemben – ezért a tábor alatt a tevékenységeket a gyermekeket kísérő ukrán felnőtteknek
kellene levezetniük. Amennyiben bizonyos programok a fogadó közösség nyelvén zajlanak,
alaposan meg kell fontolni tolmácsolás biztosítását.
A szabadtéri és sporttevékenységek, valamint a kulturális, szabadidős és rehabilitációs
tevékenységek segítik a fizikai és mentális egészség javítását. A készségfejlesztő
foglalkozások bővítik a gyermekek ismereteit, és gondoskodnak arról, hogy tapasztalatot
szerezzenek az idegen nyelven folytatott kommunikáció terén. A program egyik fontos pillérét
kell képeznie a szervezett és diszkrét pszichológiai segítségnyújtásnak (rendszeres, reggeli
és esti „baráti körök”, művészetterápia stb. formájában). Szakszerű pszichológiai támogatást
kell rendelkezésre bocsátani a gyermekek anyanyelvén. A fogadó féltől kérjük a rendelkezésre
álló létesítmények és anyagok, illetve lehetőleg a tervezett foglalkoztató programok leírását.
Egyértelműen meg kell állapodni arról, hogy az ukrán felnőttek vagy a fogadó fél állít-e össze
egy megfelelő, a gyermekek életkorával és nemével kapcsolatos követelményeket szem előtt
tartó foglalkoztató és oktatási programot. A fogadó önkormányzatok konzultálhatnak azokkal
az érintett szervezetekkel, amelyek korábbi és aktuális tapasztalatokkal rendelkeznek háborús
övezetekből származó gyermekeknek szóló tevékenységek megszervezésében.
A gyermekek tábori részvételének feltételei – amit a fogadó helyi/regionális önkormányzatnak
biztosítania kell:
 csoportos szállás kollégiumokban vagy más, hasonló létesítményekben,
 napi 3–4 étkezés és elegendő víz, tea stb.,
 rendszeres kapcsolattartási lehetőség a rokonokkal,
 pszichológiai segítségnyújtás és tanácsadás a gyermekek anyanyelvén,
 egészségbiztosítás,
 mindenféle segédfelszerelés – a fogadó gyermekek/fiatalok és a tervezett programok
igényeinek megfelelően,
 ruhák, váltócipők, higiéniai termékek, törülközők.

Példák a szervezett szabadidős tevékenységekre:
Sportolás, csapatépítő és interaktív játékok; mesterkurzusok; képzések és foglalkozások:
művészetek, kézműveskedés, fényképezés, rendezés stb.; kirándulás és városnézés,
szervezett pszichológiai segítségnyújtás (bármilyen, már létező táborkategória: sport-, nyelvi,
cserkész-, kreatív tábor stb.)
Utazás:
A fogadó önkormányzatnak kell megszerveznie a gyermekcsoport utaztatását az ukrán
határról a célállomásra és vissza. Az ukrán partnerek felelősek azért, hogy biztonságosan
elkísérjék a gyermekeket/fiatalokat a kiindulási helyükről a megállapodás szerinti találkozási
pontra a határon.
Dokumentumok és információk:
Az Ukrán Városok Szövetségének és az európai fogadó önkormányzatoknak egymással
szorosan együttműködve biztosítaniuk kell, hogy az utazáshoz, valamint a fogadó
önkormányzat területén történő tartózkodáshoz szükséges valamennyi dokumentum és
adminisztratív eljárás átlátható, összehangolt módon és időben rendelkezésre álljon.
Az Ukrán Városok Szövetsége (AUC) összegyűjti az egyes települések szükségleteit, és
feldolgozza az európai országoktól érkezett felajánlásokat. Összeköti azokat a konkrét külföldi
településeket, amelyek készek ukrán közösségekből származó gyermekeket fogadó nyári
táborokat szervezni. Világos instrukciókat ad az adott közösség polgármestere számára a
titoktartás garantálása és annak érdekében, hogy a gyermekek távozásának részleteivel
kapcsolatos információt ne hozzák nyilvánosságra.
A Régiók Európai Bizottsága terjeszti az információkat azon tagjai körében, akik készek nyári
táboroknak helyet adni. Minden olyan országból, ahol ilyen tábort szerveznek, az AUC listát
kap a gyermekek külföldre utazásához szükséges dokumentumokról (útlevél, igazolás, szülői
meghatalmazás, kitöltendő nyomtatvány stb.), valamint a kísérő személyek számára
szükséges dokumentumokról és a rájuk vonatkozó követelményekről, és elküldi azt Ukrajna
azon településeinek, ahonnan a gyermekek fognak érkezni.
Szükség esetén a Külügyminisztérium segítséget nyújt a dokumentumok összeállításában. A
lista tartalma attól az országtól függ, ahol a tábort szervezik. A listának tartalmaznia kell a
kockázatok leírását is (annak lehetősége, hogy a gyermekek tovább maradjanak a táborban,
amennyiben az ukrajnai helyzet előre nem látható módon rosszabbra fordul, a rokonok
kötelezettségvállalása arra, hogy gondozásukba veszik a gyermeket abban az esetben, ha
mindkét szülő életét veszti stb.). A táborban tartózkodó gyermekek életéért és egészségéért a
fogadó fél felelős.
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