Koncepcja inicjatywy kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
organizowanych wspólnie przez Europejski Komitet Regionów
i Stowarzyszenie Miast Ukrainy

Dla kogo:



dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od 6 do 17 lat)
dla opiekunów im towarzyszących (jedna osoba dorosła na 10 dzieci)

Cel inicjatywy:
Istotne jest, by dzieci uciekające przed wojną w Ukrainie spędziły czas z rówieśnikami
i otrzymały ukierunkowaną pomoc psychologiczną w celu ustabilizowania stanu
emocjonalnego i odwrócenia uwagi od traumatyzujących przeżyć. Ogólnym celem jest
zapewnienie miejsca, w którym będą mogły czuć się bezpiecznie i odnaleźć normalność dzięki
dobrze dobranym, codziennym zajęciom. Taka aktywność pomoże odzyskać wiarę
w przyszłość. Zabawy na świeżym powietrzu, sport i rehabilitacja przyczynią się do poprawy
zdrowia fizycznego i psychicznego. Zajęcia tematyczne wzbogacą wiedzę młodych Ukrainek i
Ukraińców i dadzą doświadczenie komunikacji w języku obcym.
Cele:







odwrócenie uwagi od traumatycznych przeżyć wojennych,
zmniejszenie obciążenia psychoemocjonalnego,
zapewnienie zorganizowanych zajęć rekreacyjnych,
wymiana kulturowa i poznanie innego kraju,
odzyskanie sił i rozwój osobisty,
cele edukacyjne: nabycie umiejętności językowych i innych w bezpiecznym otoczeniu
podczas wakacji szkolnych.

Czas trwania: 4–5 tygodni (lub więcej, w zależności od dyspozycyjności organizatorów
lokalnych)

PL

Opłaty (uzgodnienia praktyczne):
Kolonie są bezpłatne dla dzieci, młodzieży i osób im towarzyszących z Ukrainy. Wszystkie
koszty pobytu dzieci, w tym koszty podróży i zajęć w trakcie kolonii, zostaną pokryte przez
lokalny lub regionalny organ przyjmujący, przy ewentualnym udziale partnerów prywatnych na
miejscu.
Aspekty związane z koordynacją ze strony Stowarzyszenia Miast Ukrainy:
Ważne jest, aby dzieci przebywały z rówieśnikami, zostały podzielone na różne grupy wiekowe
i angażowały się we wspólne zajęcia w celu ustabilizowania stanu emocjonalnego
i odwrócenia uwagi do traumatycznych przeżyć wojennych.
Podczas kolonii, dzięki regularnym, codziennym zajęciom, dzieci będą mogły odzyskać
poczucie bezpieczeństwa i wiarę w przyszłość. Będą spędzać czas z tymi samymi chłopcami
i dziewczętami, z którymi będą mogły swobodnie się porozumiewać. Zaleca się, aby
priorytetem było bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci, a nie wymiana międzykulturowa,
w związku z czym zajęcia kolonijne powinny być prowadzone przez osoby dorosłe z Ukrainy
towarzyszące dzieciom. Jeżeli zajęcia będą się odbywać w języku społeczności przyjmującej,
należy poważnie zastanowić się nad zapewnieniem tłumaczenia ustnego.
Zajęcia na świeżym powietrzu, sport, kontakt z kulturą, rekreacja i rehabilitacja przyczynią się
do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. Zajęcia tematyczne wzbogacą wiedzę
wszystkich dzieci i umożliwią zdobycie doświadczenia w komunikacji w języku obcym.
Głównym filarem programu powinna być ustrukturyzowana i nieuciążliwa pomoc
psychologiczna (w postaci regularnych zajęć „porannego kręgu”, „wieczornego kręgu”, terapii
artystycznej itp.), a dzieci powinny mieć możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy
psychologicznej w języku ojczystym. Od strony przyjmującej oczekuje się opisu dostępnych
obiektów i materiałów, w miarę możliwości wraz z propozycją programu zajęć.
Należy jasno ustalić, kto zaplanuje odpowiedni program zajęć i program edukacyjny: osoby
dorosłe z Ukrainy czy też strona przyjmująca, z należytym uwzględnieniem wymogów
związanych z wiekiem i płcią dzieci. Organy przyjmujące mogą skonsultować się
z organizacjami, które mają już wcześniejsze lub bieżące doświadczenie w organizowaniu
zajęć dla dzieci z obszarów ogarniętych wojną.
Warunki bytowe dla dzieci na kolonii: co powinny zapewnić władze lokalne lub regionalne
goszczące dzieci:







zakwaterowanie grup dzieci w internatach lub podobnych obiektach,
3 lub 4 posiłki dziennie, a także wystarczającą ilość wody, herbaty itp.,
możliwość regularnego kontaktu z krewnymi,
pomoc psychologiczną i poradnictwo psychologiczne w języku ojczystym dzieci,
ubezpieczenie zdrowotne,
wszelkiego rodzaju niezbędny sprzęt – w zależności od potrzeb uczestników oraz
planowanych zajęć,

 odzież, obuwie zapasowe, produkty higieniczne, ręczniki.
Przykłady zorganizowanych zajęć rekreacyjnych:
sport, zajęcia integracyjne i zabawy ruchowe, doskonalenie różnych umiejętności, sesje
szkoleniowe, zajęcia ze sztuki i rzemiosła, projektowanie, fotografia, reżyseria itp., wycieczki i
zwiedzanie miast, zorganizowana pomoc psychologiczna (wszelkie kategorie kolonii i obozów:
sportowe, językowe, harcerskie, kreatywne itd.).
Podróż:
Organ przyjmujący organizuje transport grupy dzieci z granicy ukraińskiej do miejsca
docelowego i z powrotem, natomiast ukraińscy partnerzy zadbają o personel, który będzie
towarzyszyć uczestnikom podczas przejazdu z miejsc ich pobytu w Ukrainie do uzgodnionych
miejsc odbioru na granicy.
Dokumenty i informacje:
Stowarzyszenie Miast Ukrainy – w ścisłej współpracy z europejskimi organami przyjmującymi
– powinno zadbać o to, aby wszystkie dokumenty i procedury administracyjne niezbędne do
podróży, a także do pobytu w miejscu przyjmującym, zostały dostarczone w sposób
przejrzysty, skoordynowany i terminowy.
Stowarzyszenie Miast Ukrainy (AUC) zgromadzi informacje o potrzebach każdej gminy
i rozpatrzy propozycje otrzymane od krajów europejskich. Stworzy pulę gmin zagranicznych
gotowych zorganizować kolonie letnie dla dzieci ze społeczności ukraińskich. Przekaże jasne
instrukcje burmistrzom tych społeczności o konieczności zachowania poufności
i nierozpowszechniania szczegółowych informacji o wyjeździe dzieci.
Europejski Komitet Regionów rozpowszechni informacje wśród członkiń i członków chętnych
gościć kolonie letnie. Z każdego kraju, w którym zorganizowana zostanie kolonia, AUC
otrzyma wykaz dokumentów potrzebnych do wyjazdu dzieci za granicę (paszport, odpowiednie
zaświadczenie, pełnomocnictwo od rodziców, formularz do wypełnienia itp.), a także
niezbędnych dokumentów i wymogów dotyczących osób towarzyszących. Następnie prześle
je do gmin w Ukrainie, z których pochodzić będą dzieci.
W razie potrzeby ministerstwo spraw zagranicznych pomoże w przygotowaniu dokumentów.
Wykaz zależy od kraju, w którym odbędzie się kolonia. Powinien on zawierać opis zagrożeń
(potencjalna możliwość przedłużenia pobytu dzieci na kolonii w przypadku nieprzewidzianego
pogorszenia się sytuacji w Ukrainie, zobowiązanie krewnych do opieki nad dzieckiem w
przypadku śmierci obojga rodziców itp.). Strona przyjmująca odpowiada za życie i zdrowie
dzieci przebywających na kolonii.
_____________

