Kontaktiniai asmenys
SupportUkraine@cor.europa.eu

Dažnai užduodami klausimai
Vasaros stovyklos vaikams ir jaunimui

Kas yra organizatoriai ir į ką kreiptis?
Europos Sąjungos miestai ir regionai, koordinuojant veiklą su Ukrainos miestų asociacija
ir bendradarbiaujant su Europos regionų komitetu. Jei norite organizuoti tokią vasaros
stovyklą, prašome kreiptis: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Kas gali dalyvauti vasaros stovyklose?
- Pradinių ir vidurinių mokyklų moksleiviai ir jaunimas (6–17 metų)
- Juos lydintys asmenys (1 suaugusysis 10 vaikų).
Koks yra pagrindinis vasaros stovyklų tikslas?
Bendras tikslas – sukurti erdvę vaikams ir jaunimui, kurioje jie galėtų jaustis saugūs ir
grįžti prie įprasto gyvenimo, subalansuotos kasdienės rutinos, kuri galėtų jiems padėti vėl
patikėti ateitimi ir atitrūkti nuo išgyventų sukrėtimų.
Kaip šios vasaros stovyklos gali padėti vaikams ir jaunimui?
- Nukreipiant jų dėmesį nuo išgyventų sukrėtimų karo metu
- Sumažinant psichologinę ir emocinę naštą
- Organizuojant poilsio veiklą
- Organizuojant kultūrinius mainus
- Skatinant jų atsigavimą ir asmeninį augimą
- Padedant jiems įgyti kalbos ir kitų įgūdžių moksleivių atostogų metu saugioje
aplinkoje.
Kokia bus vasaros stovyklų trukmė?
Trukmė priklausys nuo priimančiosios organizacijos galimybių. Laukiame visų pasiūlymų,
tačiau rekomenduojame keturių savaičių ar ilgesnį laikotarpį.
Kokias išlaidas turi padengti priimančioji organizacija?
Visas vaikų ir juos lydinčių asmenų iš Ukrainos buvimo stovykloje išlaidas, (įskaitant
galimas keliones jos metu ir veiklą stovykloje) turėtų padengti priimančioji vietos ir (arba)
regionų valdžios institucija, galbūt dalyvaujant vietos privataus sektoriaus partneriams.
Kas padengs kelionės išlaidas?
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Už Ukrainos ribų: vietos ir (arba) regiono priimančioji institucija organizuos vaikų ir
(arba) jaunuolių grupės vežimą nuo Ukrainos sienos iki galutinės paskirties vietos ir
atgal.
Ukrainoje: Ukrainos partneriai būtų atsakingi už saugų vaikų ir (arba) jaunimo
lydėjimą į sutartas paėmimo vietas pasienyje.

Kokios paslaugos būtų teikiamos vaikams ir jaunuoliams stovyklose?
Vietos ir (arba) regionų priimančioji institucija turėtų pasirūpinti:
- apgyvendinimu grupėmis bendrabučiuose ar panašiose patalpose
- maitinimu 3 arba 4 kartus per dieną, taip pat pakankamu kiekiu vandens arba bet
kokio kito nealkoholinio gėrimo
- galimybėmis reguliariai bendrauti su giminaičiais
- sveikatos draudimu buvimo stovykloje metu
- pagalbine įranga, atsižvelgiant į atitinkamus vaikų ir (arba) jaunuolių poreikius ir
planuojamą veiklą
- drabužiais, batais, higienos priemonėmis, rankšluosčiais.
Kokia veikla galėtų būti organizuojama stovyklose?
Sportas, komandos formavimas, aktyvūs žaidimai, meistriškumo pamokos, mokymai,
meno ir amatų, dizaino, fotografijos, režisūros pamokos, išvykos ir ekskursijos po miestą,
organizuota psichologinė pagalba (bet kurios esamų stovyklų kategorijos: sporto, kalbų,
skautų, kūrybinės ir kt.)
Kokie dokumentai reikalingi?
Pagrindiniai dokumentai:
- Pasas (užsienio pasas lydintiems asmenims)
- Vaiko gimimo liudijimas
- Vieno iš tėvų įgaliojimas (notaro patvirtintas)
- Vietos valdžios institucijų nurodymas įsteigti grupę ir nustatyti asmenis, atsakingus už
vaikus jų buvimo stovykloje metu
- Priimančiosios šalies ir Ukrainos bendruomenės susitarimas.
Papildoma informacija ir pareiškimai apie privatumo apsaugą
- Ukrainos miestų asociacija, glaudžiai bendradarbiaudama su priimančiosiomis
Europos institucijomis, turėtų užtikrinti, kad visi kelionei reikalingi dokumentai ir
administracinės procedūros, taip pat buvimas priimančiosios šalies institucijoje būtų
organizuojami skaidriai, koordinuotai ir laiku.
- Ukrainos miestų asociacija renka kiekvienos savivaldybės poreikius ir nagrinėja
Europos šalių pasiūlymus. Ji susisiekia su konkrečiomis užsienio šalių savivaldybėmis,
norinčiomis organizuoti vasaros stovyklas vaikams iš Ukrainos. Asociacija duos
aiškius nurodymus šių bendruomenių merams, kad reikia išlaikyti konfidencialumą ir
neplatinti informacijos apie vaikų išvykimą.
- Priimančioji šalis yra atsakinga už jos organizuojamoje stovykloje esančių vaikų saugą
ir sveikatą.

Daugiau informacijos
SupportUkraine@cor.europa.eu
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