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Kontakt: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 

 
 

Korduma kippuvad küsimused 
Laste ja noorte suvelaagrid 

 
 
Kes on korraldajad ja kellega saab võtta ühendust? 

Euroopa Liidu linnad ja piirkonnad koostöös Ukraina Linnade Liidu ja Euroopa Regioonide 
Komiteega. Kui olete huvitatud võõrustamisest, võtke palun ühendust: 
SupportUkraine@cor.europa.eu. 

Kes saavad suvelaagrites osaleda? 
- Põhi- ja keskkooli lapsed ja noored (6–17aastased) 
- Lapsi saatvad hooldajad (üks täiskasvanu kümne lapse kohta).  

Mis on suvelaagrite peamine eesmärk? 
Eesmärk on luua keskkond, kus lapsed ja noored saavad tunda end turvaliselt ja 
pöörduda tänu tasakaalustatud igapäevarutiinile ja tegevustele tagasi tavaellu, mis saab 
aidata taastada usaldust tuleviku vastu ja juhtida nende mõtteid traumeerivatest 
kogemustest kõrvale. 

Kuidas need suvelaagrid lapsi ja noori saavad aidata? 
- Aidates juhtida mõtteid sõja traumeerivatest kogemustest kõrvale. 
- Vähendades nende psühholoogilist ja emotsionaalset koormat. 
- Pakkudes organiseeritud vabaajategevusi. 
- Edendades kultuurivahetust. 
- Soodustades nende taastumist ja isiklikku arengut. 
- Aidates neil koolivaheajal turvalises keskkonnas omandada keele- ja muid oskusi. 

Kui kaua suvelaagrid kestavad? 
Kestus sõltub sellest, kui palju on võõrustajaid. Kõik pakkumised on teretulnud, kuid 
soovitame vähemalt neli nädalat. 

Millised kulud peab katma võõrustav omavalitsus? 
Kõik Ukrainast pärit laste ja neid saatvate hooldajatega seotud kulud (sealhulgas 
võimalikud väljasõidud nende viibimise ajal ja laagritegevused) peaks katma võõrustav 
kohalik/piirkondlik omavalitsus, kaasates võimaluse korral kohalikke erasektori 
partnereid. 
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Kes katab reisikulud? 
- Väljaspool Ukrainat: võõrustav kohalik/piirkondlik omavalitsus korraldab laste 

transportimise Ukraina piirilt lõppsihtkohta ja tagasi. 
- Ukrainas: Ukraina partnerid vastutavad laste/noorte turvalise saatmise eest 

kokkulepitud vastuvõtukohtadesse piiril. 
 

Mida lastele/noortele laagris viibimise ajal pakutakse? 
Võõrustav kohalik/piirkondlik omavalitsus peaks tagama järgmise: 
- majutus rühmadena ühiselamus või muus samalaadses majutusasutuses; 
- kolm kuni neli söögikorda päevas, samuti piisavalt vett ja muid mittealkohoolseid 

jooke; 
- korrapärased võimalused võtta ühendust sugulastega; 
- tervisekindlustus viibimise ajal; 
- tugivahendid – sõltuvalt laste/noorte vajadustest ja kavandatud tegevustest; 
- riided, jalatsid, hügieenitooted, käterätikud. 

Milliseid üritusi võiks laagrites korraldada? 
Sport, rühmatöö, aktiivsed mängud, meistriklassid, koolitused, kunsti- ja käsitöötunnid, 
disain, fotograafia, filmikunst, väljasõidud ja linnaekskursioonid, organiseeritud 
psühholoogiline abi (mis tahes olemasolevad laagrite kategooriad: spordi-, keele-, skaudi-
, loomelaagrid jne). 

Milliseid dokumente nõutakse? 
Üldnõutud dokumendid on järgmised: 
- pass (saatvatel hooldajatel välispass); 
- lapse sünnitunnistus; 
- ühe vanema volikiri (notariseeritud);  
- kohaliku omavalitsuse korraldus moodustada rühm ja määrata isikud, kes vastutavad 

laste eest laagris viibimise ajal; 
- võõrustaja ja Ukraina omavalitsuse sõlmitud kokkulepe. 

Täiendav teave ja isikuandmete kaitse avaldus 
- Ukraina Linnade Liit peab tihedas koostöös võõrustavate Euroopa omavalitsustega 

tagama, et kõik reisiks ja võõrustavas omavalitsuses viibimiseks vajalikud 
dokumendid ja haldusmenetlused esitatakse läbipaistvalt, koordineeritult ja 
õigeaegselt. 

- Ukraina Linnade Liit kogub kokku iga omavalitsuse vajadused ja vaatab läbi Euroopa 
riikide ettepanekud. Ta võtab ühendust konkreetsete välismaiste omavalitsustega, 
kes on valmis korraldama suvelaagreid Ukrainast pärit laste jaoks. Ta annab 
kogukonna juhile selgeid juhiseid, et tuleb tagada konfidentsiaalsus ja mitte levitada 
teavet laste lahkumise üksikasjade kohta. 

- Võõrustaja vastutab laagris viibivate laste ohutuse ja turvalisuse eest. 
 
 
Lisateave: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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