Planificarea unor tabere de vară pentru copiii și tinerii din Ucraina
organizate în comun de
Comitetul European al Regiunilor și Asociația orașelor ucrainene

Grupul-țintă:
 copii și tineri școlarizați în ciclul primar, gimnazial și liceal (între 6 și 17 ani);
 îngrijitorii care îi însoțesc (1 adult la 10 copii).
Obiectivul inițiativei:
Este important ca copiii care fug din calea războiului din Ucraina să fie împreună cu alți copii
și să primească sprijin psihologic specific, pentru a le echilibra starea emoțională și a le
distrage atenția de la experiențe traumatizante. Obiectivul general este de a crea un spațiu în
care copiii să se poată simți în siguranță și să retrăiască normal printr-un program zilnic
echilibrat care ar putea contribui pe viitor la recâștigarea unui sentiment de încredere.
Activitățile în aer liber, sportul și activitățile de refacere ar urma să contribuie la îmbunătățirea
sănătății fizice și mintale. Cursurile de dezvoltare vor îmbogăți cunoștințele fiecărui copil sau
tânăr și tuturor li se va oferi ocazia de a comunica într-o limbă străină.
Scopul:
 distragerea atenției de la factorii traumatici ai războiului;
 reducerea poverii emoționale și psihice;
 activități recreative organizate;
 schimburi și inserții culturale;
 refacere și dezvoltare personală;
 scopuri educative: învățarea unei limbi străine și dobândirea altor competențe în timpul
vacanței școlare într-un mediu sigur.
Durata: 4-5 săptămâni (sau mai mult, în funcție de disponibilitatea organizatorilor locali)
Costuri (aspecte practice):
Taberele sunt gratuite pentru copiii, tinerii și însoțitorii ucraineni. Costurile șederii copiilor în
tabără, inclusiv călătoria și activitățile din timpul taberei, vor fi acoperite de autoritatea
locală/regională gazdă, cu implicarea eventuală a partenerilor privați locali.
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Aspecte legate de coordonare menționate de Asociația orașelor ucrainene:
Este important ca copiii să participe la activități împreună cu alți copii de vârsta lor și în diferite
grupe de vârstă, pentru a le echilibra starea emoțională și a le distrage atenția de la
experiențele traumatice ale conflictului.
În tabără, copiii se vor putea simți în siguranță, având o rutină zilnică, ceea ce îi va ajuta să își
recâștige încrederea în viitor. Copiii vor fi împreună cu aceiași băieți și aceleași fete, cu care
vor putea interacționa într-un cadru informal. Se recomandă să se acorde prioritate siguranței
fizice și mentale a copiilor, mai degrabă decât unei experiențe interculturale și, prin urmare,
activitățile din timpul taberei ar trebui să fie desfășurate de adulții ucraineni care îi însoțesc pe
copii. În cazul în care activitățile se desfășoară în limba comunității-gazdă, trebuie neapărat
avute în vedere servicii de interpretare.
Activitățile în aer liber, cele sportive, culturale, recreative și de refacere vor contribui la
îmbunătățirea sănătății fizice și mintale. Cursurile de dezvoltare vor îmbogăți cunoștințele
fiecărui copil și li se va oferi ocazia de a comunica într-o limbă străină. Sprijinul psihologic
organizat și discret (sub formă de ritualuri de tipul „cercul amical de dimineață”, „cercul amical
de seară”, terapie prin artă etc.) ar trebui să constituie un pilon esențial al programului, iar
sprijinul psihologic profesional ar trebui să fie disponibil în limba maternă a copiilor. Entitateagazdă ar trebui să furnizeze o descriere a facilităților și materialelor disponibile și eventual o
propunere de program de activități.
Ar trebui să se stabilească în mod clar dacă adulții ucraineni sau partea-gazdă planifică un
program educativ adecvat, acordând atenția cuvenită cerințelor legate de vârsta și genul
copiilor. Autoritățile-gazdă ar putea consulta organizațiile relevante cu experiență anterioară și
continuă în organizarea de activități pentru copiii din zonele de război.
Condiții de ședere a copiilor în tabără: autoritatea locală/regională-gazdă ar trebui să asigure
următoarele:
 cazarea în internate sau unități similare în grupuri;
 3 sau 4 mese pe zi, apă sau ceai în cantitate suficientă etc.;
 posibilitatea de a avea contact regulat cu rudele;
 sprijin psihologic și consiliere în limba lor maternă;
 asigurare de sănătate;
 echipamente de sprijin de orice tip – în funcție de nevoile respective ale copiilor/tinerilor
și de activitățile planificate;
 îmbrăcăminte, încălțăminte de rezervă, produse de igienă, prosoape.
Exemple de activități recreative organizate:
activități sportive, jocuri active și de consolidare a spiritului de echipă; seminare; sesiuni de
formare, cursuri de artă și artizanat, design, fotografie, regie etc.; călătorii și tururi ghidate prin
orașe; sprijin psihologic organizat (orice categorie de tabere: sportive, de limbi străine,
cercetași, creative etc.).

Călătoria:
Autoritatea-gazdă organizează transportul grupului de copii de la frontiera ucraineană până la
destinația finală și înapoi; partenerii ucraineni ar fi responsabili de însoțirea în condiții de
siguranță a copiilor/tinerilor la punctele de întâlnire convenite la frontieră.
Documente și informații:
Asociația orașelor ucrainene, în strânsă cooperare cu autoritățile europene de primire, ar trebui
să se asigure că toate documentele și procedurile administrative necesare pentru călătorie și
pentru șederea la entitatea-gazdă sunt furnizate în mod transparent, coordonat și în timp util.
Asociația orașelor ucrainene identifică nevoile fiecărei localități și analizează propuneri din
țările europene. Ea contactează municipalitățile din străinătate dispuse să faciliteze tabere de
vară pentru copiii din comunitățile ucrainene și oferă instrucțiuni clare primarului localității de
a păstra confidențialitatea și de a nu difuza informații cu privire la detaliile legate de plecarea
copiilor.
Comitetul European al Regiunilor difuzează informațiile în rândul membrilor săi care doresc să
găzduiască tabere de vară. Din fiecare țară în care va fi organizată o astfel de tabără, Asociația
orașelor ucrainene va primi o listă a documentelor necesare pentru deplasarea copiilor în
străinătate (pașaport, certificat, procură din partea părinților, formulare de completat etc.) și
documentele și cerințele necesare pentru persoanele însoțitoare, pe care le transmite
municipalităților din Ucraina din care vor proveni copiii.
Dacă este necesar, Ministerul Afacerilor Externe va ajuta la pregătirea documentelor.
Conținutul listei depinde de țara în care vor fi organizate taberele. Lista ar trebui să includă o
descriere a riscurilor (eventual cu posibilitatea de a prelungi șederea copiilor în tabără în cazul
înrăutățirii neprevăzute a situației din Ucraina, obligația rudelor de a avea grijă de copil în caz
de deces al ambilor părinți etc.). Partea-gazdă este responsabilă pentru viața și sănătatea
copiilor în perioada în care se află în tabăra-gazdă.
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