Criação de campos de férias para crianças e jovens da Ucrânia
organizados conjuntamente pelo
Comité das Regiões Europeu e pela Associação dos Municípios da Ucrânia

Destinatários:
 crianças e jovens do ensino básico e secundário (dos 6 aos 17 anos);
 cuidadores acompanhantes (um adulto por cada 10 crianças).
Objetivo da iniciativa:
É importante que as crianças que fogem da guerra na Ucrânia passem tempo juntas e
recebam apoio psicológico especializado para que possam estabilizar o seu estado emocional
e desprender-se das experiências traumatizantes vividas. O objetivo global é a criação de um
espaço onde as crianças se sintam seguras e encontrem a normalidade através de uma rotina
diária equilibrada, contribuindo para restabelecer a confiança no futuro. As atividades ao ar
livre, a prática de desporto e as atividades de reabilitação emocional contribuirão para
melhorar a saúde física e mental. Nas aulas de desenvolvimento, cada criança ou jovem
poderá enriquecer os seus conhecimentos e adquirir experiência em comunicar numa língua
estrangeira.
Finalidades:
 afastar os fatores traumáticos da guerra,
 reduzir a carga psicoemocional,
 oferecer atividades recreativas organizadas,
 intercâmbio e integração cultural,
 recuperação e crescimento pessoal;
 Fins educativos: adquirir competências linguísticas e outras competências durante as
férias escolares num ambiente seguro.
Duração: 4-5 semanas (ou mais, dependendo da disponibilidade dos organizadores locais)
Tarifas (modalidades práticas):
Os campos serão gratuitos para as crianças, os jovens e as pessoas que os acompanham
desde a Ucrânia. Todos os custos da estadia das crianças nos campos de férias, incluindo a
viagem e as atividades, serão cobertos pelo órgão de poder local ou regional de acolhimento,
com a eventual participação de parceiros locais do setor privado.
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Aspetos relativos à coordenação indicados pela Associação dos Municípios Ucranianos:
É importante que as crianças passem tempo juntas, divididas por diferentes grupos etários, e
realizem atividades em conjunto para que possam estabilizar o seu estado emocional e
desprender-se das experiências traumatizantes resultantes do conflito.
No campo de férias, as crianças poderão sentir-se seguras e ter uma rotina diária, o que as
ajudará a recuperar a confiança no futuro. As crianças encontrar-se-ão com os rapazes e
raparigas com os quais comunicarão num contexto informal. Recomenda-se que seja dada
prioridade à segurança física e mental das crianças em relação aos aspetos interculturais,
pelo que as atividades do campo de férias devem ser realizadas pelos adultos ucranianos que
acompanham as crianças. Na eventualidade de se realizarem atividades na língua da
comunidade de acolhimento, a prestação de serviços de interpretação deve ser
cuidadosamente tida em conta.
As atividades ao ar livre e as atividades desportivas, culturais, recreativas e de reabilitação
emocional contribuirão para melhorar a saúde física e mental. Nas aulas de desenvolvimento,
cada criança poderá enriquecer os seus conhecimentos e adquirir experiência em comunicar
numa língua estrangeira. A assistência psicológica organizada e não intrusiva (na forma de
rituais, como uma «roda de amigos de manhã», «roda de amigos à tarde», arteterapia, etc.)
deve constituir um dos pilares do programa, devendo também estar disponível apoio
psicológico profissional na língua materna das crianças. Espera-se que a parte anfitriã
apresente uma lista das instalações e materiais disponíveis, se possível, em conjunto com um
programa de atividades.
Deve ser claramente decidido se os adultos ucranianos ou a parte anfitriã deverão prever um
programa educativo adaptado, tendo em conta os requisitos relacionados com a idade e o
género das crianças. As entidades de acolhimento poderão consultar organizações
pertinentes com experiência prévia e contínua na organização de atividades para crianças
provenientes de zonas de guerra.
Condições da estadia das crianças no campo, a assegurar pelo órgão de poder local ou
regional:
 alojamento em hotéis ou instalações similares para grupos;
 3 ou 4 refeições por dia, bem como água, chá, etc.;
 oportunidades regulares de contacto com os familiares;
 aconselhamento e apoio psicológico na sua língua materna;
 seguro de saúde;
 equipamento geral de todo o tipo, em função das necessidades das crianças e jovens
acolhidos e das atividades planeadas;
 roupas, calçado suplementar, produtos de higiene, toalhas.
Exemplos de atividades recreativas organizadas:
Desportos, jogos ativos e atividades destinadas a reforçar o espírito de equipa; aulas de
especialistas; sessões de formação, aulas de artesanato, desenho, fotografia, cinema, entre

outras; excursões e visitas à cidade; apoio psicológico organizado (todas as categorias de
campos de férias existentes: desportivos, criativos, de aprendizagem da língua, de escuteiros,
etc.)
Viagem:
A entidade de acolhimento organiza o transporte do grupo de crianças da fronteira ucraniana
até ao destino final e volta, enquanto os parceiros ucranianos serão responsáveis pelo
acompanhamento seguro desde o local de origem das crianças e jovens até ao local de
recolha acordado na fronteira.
Documentos e informações:
A Associação dos Municípios da Ucrânia deve assegurar, em estreita cooperação com as
autoridades de acolhimento europeias, o tratamento transparente, coordenado e atempado
de todos os documentos e procedimentos administrativos necessários para a viagem e para
a estadia na entidade de acolhimento.
A Associação dos Municípios da Ucrânia faz o levantamento das necessidades de cada
município e trata as propostas dos países europeus. Contacta os municípios estrangeiros
dispostos a disponibilizar campos de férias para acolher crianças das comunidades
ucranianas. Dá instruções claras ao presidente do município ucraniano da comunidade em
causa para manter a confidencialidade e não divulgar pormenores relacionados com a partida
das crianças.
O Comité das Regiões Europeu divulga as informações entre os seus membros dispostos a
organizar campos de férias. Todos os países onde são organizados campos de férias deverão
enviar à Associação dos Municípios da Ucrânia uma lista dos documentos necessários para
que as crianças se desloquem ao estrangeiro (passaporte, certificados, procuração dos pais,
formulários, etc.), bem como os documentos e requisitos necessários para os
acompanhantes, que, por sua vez, a enviará aos municípios ucranianos de origem das
crianças.
Se necessário, o Ministério dos Negócios Estrangeiros prestará apoio na preparação dos
documentos necessários. A lista depende de cada país onde são organizados campos de
férias e deve incluir uma descrição dos riscos (possibilidade de prolongar a estadia das
crianças no campo de férias em caso de agravamento inesperado da situação na Ucrânia,
obrigação de os familiares cuidarem da criança em caso de morte de ambos os progenitores,
etc.). A parte anfitriã é responsável pela saúde e segurança das crianças enquanto estas se
encontram no campo de acolhimento.
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