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SK 

 

 

Kontakt: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 

 
 

Často kladené otázky 
Letné tábory pre deti a mládež 

 
 
Kto sú organizátori táborov a na koho sa obrátiť? 

Mestá, obce a regióny v Európskej únii v koordinácii so Združením ukrajinských miest 
a v spolupráci s Európskym výborom regiónov. Ak máte záujem o usporiadanie tábora, 
kontaktujte SupportUkraine@cor.europa.eu. 

Pre koho sú letné tábory určené? 
- Žiakov základných a študentov stredných škôl (od 6 do 17 rokov). 
- Sprevádzajúcich vychovávateľov (jedna dospelá osoba na 10 detí). 

Čo je hlavným účelom letných táborov? 
Zámerom je vytvoriť priestor, kde sa deti a mládež môžu cítiť bezpečne a zažívať 
normálnosť života vďaka vyváženej každodennej rutine a činnostiam, ktoré im môžu 
pomôcť znova hľadieť s dôverou do budúcnosti a odpútať pozornosť od traumatických 
zážitkov. 

Ako by tieto letné tábory pomohli deťom a mládeži? 
- Odpútaním od traumatických zážitkov z vojny 
- Znížením ich psychoemocionálnej záťaže 
- Poskytnutím organizovanej rekreácie 
- Kultúrnou výmenou 
- Rehabilitáciou a osobným rastom 
- Rozvojom jazykových alebo iných zručností počas školských prázdnin v bezpečnom 

prostredí 

Ako dlho trvajú letné tábory? 
Trvanie bude závisieť od dostupnosti organizátorov. Všetky ponuky sú vítané, ale 
odporúčame štyri týždne alebo viac. 

Aké náklady by mala znášať hostiteľská samospráva? 
Všetky náklady na táborový pobyt detí a sprevádzajúcich vychovávateľov z Ukrajiny 
(vrátane možných ciest počas ich pobytu a činností počas tábora) by museli hradiť 
hostiteľské miestne alebo regionálne samosprávy, ktoré môžu prípadne zapojiť aj 
miestnych súkromných partnerov. 
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Kto uhradí cestovné výdavky? 
- Mimo Ukrajiny: Hostiteľská samospráva zorganizuje prepravu skupiny detí/mládeže 

z ukrajinskej hranice do miesta táborového pobytu a späť. 
- V rámci Ukrajiny: Ukrajinskí partneri by boli zodpovední za bezpečné sprevádzanie 

detí/mládeže na dohodnuté miesta vyzdvihnutia na hranici. 
 

Čo by sa poskytovalo počas pobytu detí/mládeže v táboroch? 
Hostiteľská samospráva by mala poskytnúť: 
- ubytovanie v skupinách v ubytovniach so stravovaním alebo podobných zariadeniach, 
- 3 až 4 jedlá denne, ako aj dostatočné množstvo vody alebo iného nealkoholického 

nápoja, 
- pravidelné možnosti kontaktovať príbuzných, 
- zdravotné poistenie počas ich pobytu, 
- podporné vybavenie v závislosti od konkrétnych potrieb detí a mládeže 

a plánovaných činností, 
- odev, obuv, hygienické potreby a uteráky. 

Aké aktivity by sa mohli organizovať v táboroch? 
športovanie, utužovanie kolektívu, aktívne hry, semináre a školenia, umelecké 
a remeselné kurzy, návrhárstvo, fotografovanie, režírovanie, výlety a prehliadky miest, 
organizovaná psychologická pomoc (všetky druhy bežných táborov: športové, jazykové, 
skautské, tvorivé atď.) 

Aké dokumenty sú potrebné? 
Všeobecné dokumenty: 
- pas (zahraničný pas pre sprevádzajúcich vychovávateľov), 
- rodný list dieťaťa, 
- plnomocenstvo jedného z rodičov (overené notárom), 
- nariadenie miestnej samosprávy zriadiť skupinu a určiť osoby zodpovedné za deti 

počas ich pobytu v tábore, 
- dohoda medzi hostiteľskou stranou a ukrajinskou komunitou. 

Dodatočné informácie a vyhlásenia o ochrane osobných údajov 
- Združenie ukrajinských miest by v úzkej spolupráci s európskymi prijímajúcimi 

samosprávami malo transparentne, koordinovane a včas zabezpečiť všetky potrebné 
doklady a administratívne úkony potrebné na cestu a pobyt zorganizovaný 
hostiteľskou samosprávou. 

- Združenie zaznamenáva potreby jednotlivých obcí a spracúva návrhy európskych 
krajín. Spája konkrétne zahraničné obce pripravené umožniť organizáciu letných 
táborov pre deti z Ukrajiny. Starostovi príslušnej komunity združenie dáva jasné 
pokyny, aby sa zaistila dôvernosť a nešírili sa podrobnosti o odchode detí. 

- Hostiteľská strana je zodpovedná za ochranu a bezpečnosť detí počas pobytu 
v hostiteľskom tábore. 

 
 
Ďalšie informácie 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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