Kontaktpersoner:
SupportUkraine@cor.europa.eu

Ofte stillede spørgsmål
Sommeraktivitetslejre for børn og unge

Hvem er arrangørerne, og hvem kan man kontakte?
Byer og regioner i EU i fælles koordinering med sammenslutningen af ukrainske byer og i
samarbejde med Det Europæiske Regionsudvalg. Hvis I kunne være interesseret i at være
vært, kan I kontakte: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Hvem kan benytte sommeraktivitetslejrene?
- Børn og unge i skolealderen (6 til 17 år)
- Ledsagende omsorgspersoner (en voksen for hver 10 børn).
Hvad er hovedformålet med sommeraktivitetslejrene?
Tanken er at skabe et frirum, hvor børn og unge kan føle sig sikre og finde en normalitet
gennem en afbalanceret daglig rutine og aktiviteter, der kan medvirke til at give dem
troen på fremtiden tilbage og aflede tankerne fra deres traumatiske oplevelser.
Hvordan vil disse sommeraktivitetslejre hjælpe børn og unge?
- Ved at aflede tankerne fra de traumatiske krigsoplevelser
- Ved at mindske den psykiske og følelsesmæssige belastning
- Ved at tilbyde organiserede fritidsaktiviteter
- Ved at sørge for kulturel udveksling
- Ved at hjælpe dem med at komme til hægterne og opnå personlig udvikling
- Ved at hjælpe dem med at lære sprog og andre færdigheder i sommerferien i et
sikkert miljø.
Hvor længe varer sommeraktivitetslejrene?
Varigheden afhænger af, hvor længe værterne har mulighed for at hjælpe. Alle tilbud er
velkomne, men vi anbefaler fire uger eller derover.
Hvilke omkostninger skal værtsmyndigheden dække?
Alle omkostninger i forbindelse med børnene og de ledsagende omsorgspersoner fra
Ukraine (herunder eventuelle ture samt aktiviteterne under opholdet) skal dækkes af
den lokale/regionale værtsmyndighed med eventuel inddragelse af lokale private
partnere.
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Hvem dækker rejseudgifterne?
- Uden for Ukraine: den lokale/regionale værtsmyndighed tilrettelægger transporten
af gruppen af børn/unge fra den ukrainske grænse til bestemmelsesstedet og retur.
- Inden for Ukraine: De ukrainske partnere har ansvaret for på sikker vis at ledsage
børnene/de unge til de aftalte opsamlingssteder ved grænsen.
Hvad bliver der sørget for under børnenes/de unges ophold?
Den lokale/regionale værtsmyndighed sørger for:
- Indkvartering på pensionater eller lignende i grupper
- 3 til 4 måltider om dagen samt tilstrækkeligt med vand eller andre ikkealkoholholdige drikkevarer
- Lejlighed til med jævne mellemrum at kontakte deres familie
- Sygesikring under deres ophold
- Hjælpeudstyr, afhængigt af børnenes/de unges behov og de planlagte aktiviteter
- Tøj, sko, hygiejneprodukter og håndklæder.
Hvilken form for aktiviteter kan der organiseres i lejrene?
Sport, teambuilding, aktiv leg, masterclasses, træning, undervisning i kunst og håndværk,
design, fotografi, teateropsætning, udflugter og byrundture og organiseret psykologisk
bistand (alle kategorier af eksisterende lejre: sport, sprog, spejder, kreative osv.).
Hvilke dokumenter skal fremvises?
De generelle dokumenter omfatter:
- Pas (udenlandsk pas for de ledsagende omsorgspersoner)
- Fødselsattest for barnet
- Fuldmagt fra en af forældrene (bekræftet af en notar)
- Påbud fra den lokale myndighed om at oprette en gruppe og fastslå, hvem der er
ansvarlige for børnene under deres ophold i lejren
- Aftale mellem værtsparten og de ukrainske myndigheder.
Yderligere information og databeskyttelseserklæring
- Sammenslutningen af ukrainske byer bør i tæt samarbejde med de europæiske
værtsmyndigheder sikre, at alle nødvendige dokumenter og administrative
procedurer til rejsen og opholdet hos værtsmyndigheden tilvejebringes på
gennemsigtig, koordineret og rettidig vis.
- Sammenslutningen af ukrainske byer indsamler de enkelte kommuners behov og
behandler forslagene fra de europæiske lande. Den skaber kontakt mellem specifikke
kommuner i udlandet, som er klar til at arrangere sommerlejr for børn fra Ukraine.
Den giver borgmesteren i den pågældende kommune klare anvisninger om
fortrolighed og om ikke at formidle oplysninger om børnenes afrejse.
- Værten er ansvarlig for børnenes sikkerhed under opholdet i lejren.

Yderligere oplysninger:
SupportUkraine@cor.europa.eu
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