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HR 

 

 

Kontakt: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 

 
 

Često postavljana pitanja 
Ljetni kampovi za djecu i mlade iz Ukrajine 

 
 
Tko su organizatori i kome se obratiti? 

Gradovi i regije u Europskoj uniji u koordinaciji s Udrugom ukrajinskih gradova i u suradnji 
s Europskim odborom regija. Ako ste zainteresirani da budete domaćin, obratite se na 
sljedeću adresu: SupportUkraine@cor.europa.eu. 

Kome su namijenjeni ljetni kampovi? 
- Djeci i mladima u osnovnoj i srednjoj školi (6 do 17 godina) 
- Osobama koje ih prate (jedna odrasla osoba na 10 djece)  

Koja je glavna svrha ljetnih kampova? 
Cilj je stvoriti prostor u kojem se djeca i mladi mogu osjećati sigurno i pronaći ravnotežu 
zahvaljujući dnevnoj rutini i aktivnostima koje mogu doprinijeti vraćanju povjerenja u 
budućnost i oslobađanju od traumatičnih iskustava koja su doživjeli. 

Kako bi ljetni kampovi mogli pomoći djeci i mladima? 
- Odvraćanjem pozornosti od traumatičnih ratnih iskustava 
- Smanjenjem psiholoških i emocionalnih opterećenja 
- Pružanjem organiziranih rekreativnih aktivnosti 
- Kulturnom razmjenom 
- Poticanjem oporavka i osobnog rasta 
- Omogućavanjem stjecanja jezičnih i drugih vještina tijekom školskih praznika u 

sigurnom okruženju 

Koliko traju ljetni kampovi? 
Trajanje ovisi o dostupnosti domaćina. Sve su ponude dobrodošle, ali preporučujemo četiri 
tjedna ili više. 

Koje troškove mora pokriti tijelo domaćin? 
Sve troškove povezane s djecom i osobama u pratnji iz Ukrajine (uključujući moguća 
putovanja tijekom njihova boravka i aktivnosti u kampu) trebalo bi pokriti 
lokalno/regionalno tijelo domaćin uz moguće sudjelovanje lokalnih privatnih partnera. 

Tko pokriva putne troškove? 
- Izvan Ukrajine: lokalno/regionalno tijelo domaćin organizira prijevoz skupine 

djece/mladih od ukrajinske granice do konačnog odredišta i natrag 
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- Unutar Ukrajine: ukrajinski partneri zaduženi su za sigurnu pratnju djece/mladih do 
dogovorenih mjesta za prihvat na granici 
 

Što treba osigurati djeci/mladima tijekom njihova boravka u kampu? 
Lokalno/regionalno tijelo domaćin osigurava: 
- smještaj u višekrevetnim sobama u odmaralištima ili sličnim objektima, 
- 3 do 4 obroka dnevno, uz dovoljnu količinu vode ili drugog bezalkoholnog pića, 
- mogućnost redovitog stupanja u kontakt s članovima obitelji, 
- zdravstveno osiguranje tijekom njihova boravka u inozemstvu, 
- pomoćnu opremu, ovisno o potrebama djece/mladih i planiranim aktivnostima, 
- odjeću, obuću, higijenske proizvode i ručnike. 

Koje se aktivnosti mogu organizirati u kampovima? 
Sport, timski rad i aktivne igre; stručna predavanja, tečajevi osposobljavanja, tečajevi za 
umjetničko izražavanje, dizajn, fotografiju, dramske igre itd., izleti i obilazak grada, 
organizirana psihološka pomoć (bilo koja kategorija kampa: sportski, jezični, izviđački, 
kreativni itd.) 

Koji su dokumenti potrebni? 
Opći dokumenti uključuju: 
- putovnicu (stranu putovnicu za osobe u pratnji), 
- rodni list djeteta, 
- punomoć jednog od roditelja (ovjerenu kod javnog bilježnika),  
- odluku lokalne vlasti o osnivanju skupine i određivanju odgovornih osoba za djecu 

tijekom njihova boravka u kampu, 
- sporazum između tijela domaćina i ukrajinske zajednice. 

Dodatne informacije i izjave o zaštiti osobnih podataka 
- Udruga ukrajinskih gradova treba se u bliskoj suradnji s europskim tijelima domaćinima 

pobrinuti za to da svi dokumenti i administrativni postupci potrebni za putovanje i 
boravak u zemlji domaćinu budu osigurani na transparentan, koordiniran i pravodoban 
način. 

- Udruga ukrajinskih gradova prikuplja potrebe svake općine i obrađuje prijedloge 
europskih zemalja. Povezuje se s europskim općinama koje su spremne osigurati ljetne 
kampove za djecu iz Ukrajine. Daje jasne upute gradonačelniku/gradonačelnici 
ukrajinske općine kako bi se pazilo na povjerljivost i kako se ne bi širile informacije o 
pojedinostima odlaska djece. 

- Tijelo domaćin odgovorno je za život i zdravlje djece dok se nalaze u kampu domaćina. 
 
 
Dodatne informacije: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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