Επικοινωνία:
SupportUkraine@cor.europa.eu

Συχνές ερωτήσεις
Θερινές κατασκηνώσεις για παιδιά και νέους

Ποιοι είναι οι διοργανωτές και με ποιον να επικοινωνήσετε;
Πόλεις και περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συντονισμό με την Ένωση Πόλεων
της Ουκρανίας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Εάν
είστε πιθανός ενδιαφερόμενος φορέας υποδοχής, επικοινωνήστε με την ακόλουθη
διεύθυνση:SupportUkraine@cor.europa.eu.
Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από τις θερινές κατασκηνώσεις;
- Παιδιά και νέοι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (6 έως 17 ετών)
- Συνοδοί φροντιστές (ένας ενήλικος ανά 10 παιδιά).
Ποιος είναι ο γενικός στόχος των θερινών κατασκηνώσεων;
Ο γενικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο τα παιδιά και οι νέοι θα
μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια και να βρουν έναν κανονικό ρυθμό ζωής μέσω μιας
ισορροπημένης καθημερινότητας και δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλουν
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τους στο μέλλον και να τους αποσπούν από τις
τραυματικές εμπειρίες που βιώνουν.
Πώς θα βοηθήσουν αυτές οι θερινές κατασκηνώσεις τα παιδιά και τους νέους;
- Με την απεμπλοκή τους από τους τραυματικούς παράγοντες του πολέμου
- Με τη μείωση του ψυχο-συναισθηματικού φορτίου
- Με την παροχή οργανωμένης ψυχαγωγίας
- Με πολιτιστικές ανταλλαγές και ενσωμάτωση
- Με την ενίσχυση της ανάκαμψης και της προσωπικής τους ανάπτυξης
- Με την ανάπτυξη γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των σχολικών
διακοπών σε ασφαλές περιβάλλον.
Πόσο διαρκούν οι θερινές κατασκηνώσεις;
Η διάρκεια εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των τοπικών διοργανωτών. Όλες οι
προσφορές είναι ευπρόσδεκτες, αλλά συνιστούμε τέσσερις ή περισσότερες εβδομάδες.
Ποιες δαπάνες πρέπει να καλυφθούν από την αρχή υποδοχής;
Όλα τα έξοδα που συνδέονται με τα παιδιά και τους συνοδούς φροντιστές από την
Ουκρανία (συμπεριλαμβανομένων πιθανών ταξιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους και των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης) θα πρέπει να
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καλυφθούν από την τοπική/περιφερειακή αρχή υποδοχής με πιθανή συμμετοχή
τοπικών ιδιωτικών εταίρων.
Ποιος θα καλύψει τα έξοδα ταξιδίου;
- Εκτός της Ουκρανίας: η τοπική/περιφερειακή αρχή υποδοχής θα οργανώσει τη
μεταφορά της ομάδας παιδιών/νέων από τα ουκρανικά σύνορα στον τελικό
προορισμό και την επιστροφή τους.
- Εντός της Ουκρανίας: οι Ουκρανοί εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή
συνοδεία των παιδιών/ νέων στα συμφωνημένα σημεία παραλαβής στα σύνορα.
Τι θα παρέχεται κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών/των νέων στις
κατασκηνώσεις;
Η τοπική/περιφερειακή αρχή υποδοχής θα πρέπει να παρέχει:
- κατάλυμα σε οικοτροφεία ή παρόμοιες εγκαταστάσεις ανά ομάδες·
- 3 ή 4 γεύματα την ημέρα, καθώς και νερό, τσάι κ.λπ. σε επαρκή ποσότητα ή
οποιοδήποτε άλλο μη αλκοολούχο ποτό·
- δυνατότητα τακτικής επικοινωνίας με συγγενείς·
- ασφάλιση υγείας κατά τη διάρκεια της διαμονής τους
- υποστηρικτικό εξοπλισμό - ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες των φιλοξενούμενων
παιδιών/νέων και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες·
- ρουχισμό, υποδήματα, προϊόντα υγιεινής, πετσέτες.
Τι είδους δραστηριότητες θα μπορούσαν να οργανωθούν στις κατασκηνώσεις;
Αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος και παιχνίδια
ενεργού συμμετοχής· «master classes»· εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, μαθήματα τέχνης
και χειροτεχνίας, σχεδίου, φωτογραφίας, σκηνοθεσίας κλπ., εκδρομές και περιηγήσεις
σε πόλεις, οργανωμένη ψυχολογική βοήθεια (όλες οι κατηγορίες υφιστάμενων
κατασκηνώσεων: για αθλητισμό, προσκοπισμό, εκμάθηση γλωσσών, για δημιουργικές
δραστηριότητες κ.λπ.)
Ποια έγγραφα απαιτούνται;
Στα γενικά έγγραφα περιλαμβάνονται:
- Διαβατήριο (ξένο διαβατήριο για τους συνοδούς φροντιστές)
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
- Πληρεξούσιο από έναν από τους γονείς (με συμβολαιογραφική πράξη)
- Εντολή της τοπικής αυτοδιοίκησης να συγκροτηθεί ομάδα και να καθοριστούν οι
υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά την παραμονή τους στην κατασκήνωση
- Συμφωνία μεταξύ του φορέα υποδοχής και της ουκρανικής κοινότητας.
Πρόσθετες πληροφορίες και δηλώσεις απορρήτου
- Η Ένωση Δήμων της Ουκρανίας, σε στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές
υποδοχής, θα πρέπει να διασφαλίσει, έγκαιρα και με διαφανή και συντονισμένο
τρόπο, ότι παρέχονται όλα τα αναγκαία έγγραφα και ότι έχουν τηρηθεί οι σχετικές
διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για το ταξίδι καθώς και για τη διαμονή
στην αρχή υποδοχής.
- Η Ένωση Δήμων της Ουκρανίας συγκεντρώνει τις ανάγκες κάθε δήμου και
επεξεργάζεται προτάσεις από ευρωπαϊκές χώρες. Φέρνει σε επικοινωνία
συγκεκριμένους δήμους άλλων χωρών που είναι έτοιμοι να διοργανώσουν θερινές
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κατασκηνώσεις για τη φιλοξενία παιδιών από Ουκρανία. Δίνει σαφείς οδηγίες στον
δήμαρχο της κοινότητας να τηρεί την εμπιστευτικότητα και να μην διαδίδει
πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της αναχώρησης των παιδιών.
Ο φορέας υποδοχής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την προστασία των
παιδιών κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην κατασκήνωση υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες:
SupportUkraine@cor.europa.eu
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