Kontaktinformācija:
SupportUkraine@cor.europa.eu

Bieži uzdotie jautājumi
Vasaras nometnes bērniem un jauniešiem

Kas ir organizatori, un ar ko sazināties?
Eiropas Savienības pilsētas un reģioni koordinācijā ar Ukrainas Pilsētu asociāciju un
sadarbībā ar Eiropas Reģionu komiteju. Potenciāli ieinteresētie nometnes rīkotāji var
rakstīt uz e-pastu: SupportUkraine@cor.europa.eu
Kam paredzētas vasaras nometnes?
- pamatskolas un vidusskolas vecuma bērniem un jauniešiem (6–17 gadi)
- pavadošajiem aprūpētājiem (viens pieaugušais uz 10 bērniem)
Kāds ir vasaras nometņu galvenais mērķis?
Iecere ir radīt telpu, kurā bērni un jaunieši justos droši un atrastos normālos apstākļos ar
līdzsvarotu ikdienas rutīnu un aktivitātēm, kas var palīdzēt atjaunot viņu ticību nākotnei
un novērst uzmanību no piedzīvotās traumatiskās pieredzes.
Kā šīs vasaras nometnes palīdzētu bērniem un jauniešiem?
- novēršot domas no traumatiskās kara pieredzes
- samazinot psiholoģisko un emocionālo slodzi
- nodrošinot organizētas atpūtas pasākumus
- piedāvājot kultūras apmaiņu
- veicinot viņu atlabšanu un personīgo izaugsmi
- palīdzot brīvlaikā drošā vidē apgūt valodu un citas prasmes
Cik ilgas ir vasaras nometnes?
Nometņu ilgums būs atkarīgs no to rīkotāju iespējām. Laipni gaidīti ir visi piedāvājumi,
bet mēs iesakām četras nedēļas vai vairāk.
Kādas izmaksas jāsedz uzņemošajai iestādei?
Visas izmaksas, kas saistītas ar Ukrainas bērnu un pavadošo aprūpētāju uzturēšanos
(tostarp iespējamiem izbraucieniem un pasākumiem nometnes laikā), būtu jāsedz
uzņemošajai vietējai/reģionālajai pašvaldībai, attiecīgā gadījumā iesaistot vietējos
privātos partnerus.
Kas sedz ceļa izdevumus?
- Ārpus Ukrainas: vietējā/reģionālā uzņemošā iestāde organizē bērnu/jauniešu grupas
transportu no Ukrainas robežas līdz galamērķim un atpakaļ.
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Ukrainā: Ukrainas partneri būtu atbildīgi par bērnu/jauniešu drošu pavadīšanu uz
saskaņotajiem iekāpšanas punktiem pie robežas.

Kas jānodrošina laikā, kad bērni/jaunieši uzturas nometnēs?
Vietējai/reģionālajai uzņemošajai iestādei būtu jānodrošina:
- grupu naktsmītnes internātskolās vai līdzīgās iestādēs
- 3 līdz 4 maltītes dienā, kā arī pietiekami daudz ūdens vai jebkura cita bezalkoholiska
dzēriena
- regulāra iespēja sazināties ar radiniekiem
- veselības apdrošināšana uzturēšanās laikā
- palīgaprīkojums atkarībā no bērnu/jauniešu vajadzībām un plānotajiem pasākumiem
- apģērbs, apavi, higiēnas līdzekļi un dvieļi
Kāda veida pasākumus nometnēs varētu organizēt?
Sports, saliedēšanas pasākumi, aktīvas spēles; meistarklases; mācību nodarbības,
mākslas, amatniecības, dizaina, fotografēšanas, režijas u. c. nodarbības, pārgājieni un
ekskursijas, organizēta psiholoģiska palīdzība (jebkuras esošo nometņu kategorijas:
sports, valodas, skauti/gaidas, radošās nometnes utt.)
Kādi dokumenti ir vajadzīgi?
Pamata dokumenti ir šādi:
- pase (pavadošajiem aprūpētājiem – ārzemju pase)
- bērna dzimšanas apliecība
- (notariāli apstiprināta) pilnvara, ko izdevis viens no vecākiem
- vietējās pašvaldības rīkojums izveidot grupu un noteikt personas, kas atbild par
bērniem viņu uzturēšanās laikā nometnē
- nolīgums starp uzņemošo pusi un Ukrainas kopienu
Papildu informācija un paziņojums par privātumu
- Ukrainas Pilsētu asociācija ciešā sadarbībā ar Eiropas uzņemošajām pašvaldībām
gādā, ka visi nepieciešamie dokumenti un administratīvās procedūras, kas vajadzīgas
gan braucienam, gan uzturēšanās laikā, tiek kārtotas pārredzami, koordinēti un
savlaicīgi.
- Ukrainas Pilsētu asociācija (AUC) apkopo katras pašvaldības vajadzības un izskata
Eiropas valstu priekšlikumus. Asociācija sazinās ar konkrētām ārvalstu pašvaldībām,
kas ir gatavas iekārtot vasaras nometnes bērnu uzņemšanai no Ukrainas. Tā dod
skaidrus norādījumus pašvaldības mēram saglabāt konfidencialitāti un neizplatīt
informāciju ar sīkākām ziņām par bērnu aizbraukšanu.
- Kamēr bērni atrodas nometnē, uzņemošā puse atbild par viņu drošību un aizsardzību.

Papildu informācija:
SupportUkraine@cor.europa.eu
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