Koncepcija par vasaras aktivitāšu nometnēm bērniem un jauniešiem no Ukrainas
Organizatori:
Eiropas Reģionu komiteja un Ukrainas pilsētu asociācija

Kam:
 bērniem un jauniešiem sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecumā (no 6 līdz 17
gadiem);
 pavadošajiem aprūpētājiem (vienam pieaugušajam uz 10 bērniem).
Iniciatīvas mērķis
Bērniem, kas bēg no kara Ukrainā, ir svarīgi palikt kopā ar saviem vienaudžiem un saņemt
mērķtiecīgu psiholoģisku palīdzību, lai stabilizētu savu emocionālo stāvokli un novērstu domas
no traumējošās pieredzes. Vispārējais mērķis ir ar līdzsvarotu ikdienas nodarbību palīdzību
radīt bērniem drošus un normālus apstākļus, kas var palīdzēt atjaunot ticību nākotnei. Āra
nodarbības, sports un rehabilitācija palīdzēs uzlabot gan fizisko, gan garīgo veselību.
Attīstības kursi bagātinās bērnu un jauniešu zināšanas un dos iespēju komunicēt svešvalodā.
Ko gribam sasniegt:
 novērst domas no traumatiskiem kara faktoriem,
 mazināt psihoemocionālo slodzi,
 nodrošināt organizētu atpūtu,
 pavērt iespēju kultūras apmaiņai un iekļaušanai,
 nodrošināt atveseļošanos un personisko izaugsmi;
 izglītojošs nolūks: brīvlaikā drošā vidē apgūt valodu un citas prasmes.
Ilgums: 4–5 nedēļas (vai ilgāk atkarībā no vietējo organizatoru pieejamības)
Maksa (organizatoriski aspekti)
Nometnes būtu bez maksas bērniem, jauniešiem un personām, kas viņus pavada no Ukrainas.
Visas izmaksas par bērnu uzturēšanos nometnē, tostarp par braucienu un nometnes
pasākumiem, segs uzņemošā vietējā/reģionālā pašvaldība, iespējams, iesaistot vietējos
privātos partnerus.
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Praktiskā koordinēšana ar Ukrainas pilsētu asociāciju
Ir svarīgi, lai bērni būtu kopā ar saviem vienaudžiem, būtu sadalīti dažādās vecuma grupās un
darbotos kopā; tas stabilizēs viņu emocionālo stāvokli un palīdzēs novērst domas no konflikta
traumatiskās pieredzes.
Nometnē bērni varēs justies droši, un ikdienas nodarbības palīdzēs viņiem atgūt ticību
nākotnei. Bērni tiksies ar tādiem pašiem zēniem un meitenēm, ar ko kontaktēsies neformālā
vidē. Prioritāti būtu ieteicams piešķirt bērnu fiziskajai un psiholoģiskajai drošībai, nevis
starpkultūru kontaktiem, tādēļ nometnes laikā pasākumi būtu jāvada ukraiņu pieaugušajiem,
kas pavada bērnus. Ja nodarbības notiek uzņemošās kopienas valodā, būtu jāpadomā par
mutiskās tulkošanas pakalpojumiem.
Āra nodarbības, sports, kultūras, atpūtas un rehabilitācijas pasākumi palīdzēs uzlabot gan
fizisko, gan garīgo veselību. Attīstības kursi bagātinās bērnu zināšanas un dos iespēju
komunicēt svešvalodā. Viens no galvenajiem programmas stūrakmeņiem būtu organizēta un
neuzbāzīga psiholoģiskā palīdzība (piemēram, tādi rituāli kā “rīta aplis draugu lokā”, “vakara
aplis draugu lokā”, mākslas terapija u. c.), un būtu nepieciešams profesionāls psiholoģiskais
atbalsts bērnu dzimtajā valodā. Uzņemošajai pusei vajadzētu sagatavot pieejamā aprīkojuma
un materiālu aprakstu, iespējams, kopā ar ierosināto pasākumu programmu.
Būtu skaidri jāvienojas par to, kurš — ukraiņu pieaugušie vai uzņemošā puse — plānos
piemērotu un izglītojošu programmu, ņemot vērā prasības, kas saistītas ar bērnu vecumu un
dzimumu. Uzņemošās pašvaldības varētu apspriesties ar attiecīgajām organizācijām, kurām
ir iepriekšēja un pastāvīga pieredze pasākumu organizēšanā bērniem no kara zonām.
Bērnu uzturēšanās apstākļi nometnē — kas jānodrošina vietējai/reģionālajai uzņemošajai
pašvaldībai:
 grupu naktsmītnes internātskolās vai līdzīgās iestādēs;
 3 vai 4 maltītes dienā, kā arī pietiekami daudz ūdens, tējas utt.;
 regulāra iespēja sazināties ar radiniekiem;
 psiholoģiska palīdzība un konsultācijas dzimtajā valodā;
 veselības apdrošināšana;
 visu veidu palīgaprīkojums atkarībā no uzņemto bērnu/jauniešu vajadzībām un
plānotajām darbībām;
 apģērbs, rezerves apavi, higiēnas līdzekļi, dvieļi.
Organizētas atpūtas piemēri
Sports, saliedēšanas pasākumi un aktīvas spēles; meistarklases; mācību nodarbības,
mākslas, amatniecības, dizaina, fotografēšanas u.c. nodarbības, pārgājieni un ekskursijas,
organizēta psiholoģiska palīdzība (jebkuras esošo nometņu kategorijas: sports, valodas,
skauti/gaidas, radošās nometnes utt.)

Ceļš
Uzņēmējas puses pašvaldība organizē bērnu grupas transportēšanu no Ukrainas robežas līdz
galamērķim un atpakaļ, savukārt ukraiņu partneri būtu atbildīgi par personu drošu pavadīšanu
no bērnu/jauniešu sākotnējās atrašanās vietas uz norunāto sagaidīšanas vietu pie robežas.
Dokumenti un informācija
Ukrainas pilsētu asociācijai ciešā sadarbībā ar Eiropas uzņemošajām pašvaldībām būtu
jāgādā, ka visi nepieciešamie dokumenti un administratīvās procedūras, kas vajadzīgas gan
braucienam, gan uzturēšanās laikā, tiek kārtotas pārredzami, koordinēti un savlaicīgi.
Ukrainas pilsētu asociācija (AUC) apkopo katras pašvaldības vajadzības un izskata Eiropas
valstu priekšlikumus. Asociācija sazinās ar konkrētām ārvalstu pašvaldībām, kas ir gatavas
iekārtot vasaras nometnes bērnu uzņemšanai no Ukrainas pašvaldībām. Tā dod skaidrus
norādījumus pašvaldības mēram saglabāt konfidencialitāti un neizplatīt informāciju ar sīkākām
ziņām par bērnu aizbraukšanu.
Eiropas Reģionu komiteja izplata informāciju saviem locekļiem, kuri vēlas rīkot vasaras
nometnes. No katras valsts, kurā tiks organizēta šāda nometne, AUC saņem sarakstu ar
dokumentiem, kas nepieciešami, lai bērni varētu doties uz ārzemēm (pase, dzimšanas
apliecība, vecāku pilnvara, aizpildāma veidlapa utt.), kā arī dokumentiem un prasībām
pavadošajām personām, un nosūta to Ukrainas pašvaldībām, no kurām bērni ieradīsies.
Vajadzības gadījumā dokumentus sagatavot palīdzēs Ārlietu ministrija. Saraksts ir atkarīgs no
valsts, kurā nometne tiks organizēta. Sarakstā būtu jāiekļauj risku apraksts (varbūtēja iespēja
pagarināt bērnu uzturēšanos nometnē, ja situācija Ukrainā negaidīti pasliktinās; radinieku
pienākums rūpēties par bērnu gadījumā, ja abi vecāki gājuši bojā utt.). Kamēr bērni atrodas
nometnē, uzņēmēja puse atbild par viņu dzīvību un veselību.
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