Kontakt:
SupportUkraine@cor.europa.eu

Často kladené dotazy
Letní tábory pro děti a mládež

Kdo je pořádá a na koho se obrátit?
Města a regiony z Evropské unie, v koordinaci s Asociací ukrajinských měst a ve spolupráci
s Evropským výborem regionů. Pokud byste měli o pořádání těchto táborů případně
zájem, kontaktujte nás prosím na adrese: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Kdo se může těchto letních táborů zúčastnit?
- děti a mládež navštěvující základní či střední školu (ve věku od 6 do 17 let)
- pečovatelský doprovod (1 dospělý na 10 dětí)
Co je hlavním cílem těchto letních táborů?
Smyslem tohoto projektu je nabídnout dětem a mládeži prostor, kde se budou cítit
bezpečně a kde budou moci díky pravidelnému dennímu režimu a aktivitám opět získat
důvěru v budoucnost a myslet i na něco jiného, než jen na své traumatizující zážitky.
Jak by mohly dětem a mládeži tyto letní tábory pomoci?
- Tím, že odvedou pozornost od traumatických zážitků z války,
- sníží jejich psychickou a emoční zátěž,
- zajistí organizovanou rekreaci,
- umožní kulturní výměnu,
- vytvoří ideální podmínky pro jejich odpočinek a osobní rozvoj,
- pomohou jim osvojit si během školních prázdnin v bezpečném prostředí jazykové
znalosti a další dovednosti.
Jak dlouho budou tyto letní tábory trvat?
Délka letního tábora bude záviset na časových možnostech pořadatelů. Všechny nabídky
jsou vítány, nicméně doporučujeme, aby tyto tábory trvaly alespoň čtyři týdny.
Jaké náklady musí uhradit pořádající orgán?
Místní či regionální orgán, který bude tábor pořádat, uhradí veškeré náklady spojené
s pobytem dětí a pečovatelského doprovodu z Ukrajiny (včetně případného cestování
a aktivit v průběhu tábora), přičemž zapojit se budou moci i místní soukromí partneři.
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Kdo bude hradit cestovní výdaje?
- Mimo území Ukrajiny: Přepravu skupiny dětí či mladých lidí od ukrajinských hranic do
cílové destinace a zpět zajistí místní či regionální orgán, který pořádá daný tábor.
- V rámci Ukrajiny: Ukrajinští partneři zajistí bezpečný doprovod dětí či mladých lidí na
dohodnutá místa vyzvednutí na hranicích.
Co je třeba zajistit během pobytu dětí a mládeže na letním táboře?
Místní či regionální orgán, který daný tábor pořádá, by měl zajistit:
- skupinové ubytování v penzionech nebo obdobných zařízeních,
- 3 až 4 jídla denně a dostatek vody nebo jiného nealkoholického nápoje,
- možnost pravidelného kontaktu s příbuznými,
- zdravotní pojištění během pobytu,
- pomocné vybavení, v závislosti na příslušných potřebách dětí či mladých lidí a na
plánovaných aktivitách,
- oblečení, obuv, hygienické potřeby a ručníky.
Jaké aktivity by mohly být na těchto táborech organizovány?
Sportovní aktivity, aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, pohybové hry, odborné lekce,
školení, výtvarné a umělecké kroužky, kroužky návrhářství, fotografování nebo režie,
výlety a poznávání měst, organizovaná psychologická pomoc (lze uspořádat jakýkoli typ
tábora: sportovní, jazykový, skautský, umělecký atd.).
Jaké dokumenty je třeba předložit?
Všeobecné dokumenty:
- cestovní pas (zahraniční pas v případě pečovatelského doprovodu),
- rodný list dítěte,
- (notářsky ověřenou) plnou moc od jednoho z rodičů,
- zadávací příkaz místního orgánu týkající se vytvoření skupiny a určení osob, které
budou mít děti během jejich pobytu na táboře na starosti,
- dohodu pořadatele s ukrajinskou stranou.
Dodatečné informace a prohlášení o ochraně osobních údajů
- Asociace ukrajinských měst v úzké spolupráci s evropskými přijímacími orgány zajistí,
aby všechny dokumenty a administrativní postupy, které jsou nezbytné pro cestu
a pobyt na území pořádajícího orgánu, byly vyřízeny transparentně, koordinovaně
a včas.
- Asociace ukrajinských měst zjistí potřeby jednotlivých obcí a zpracuje návrhy
z jednotlivých evropských zemí. Naváže kontakt se zahraničními obcemi, které jsou
ochotny uspořádat letní tábory pro děti z Ukrajiny. Starostům příslušných obcí dá jasné
pokyny, aby dbali na důvěrnost a neposkytovali žádné informace o odjezdu dětí.
- Pořádající subjekt nese odpovědnost za ochranu a bezpečnost dětí pobývajících na
jeho táboře.

Další informace:
SupportUkraine@cor.europa.eu
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