Informații de contact:
SupportUkraine@cor.europa.eu

Întrebări frecvente
Tabere de vară cu activități pentru copii și tineri

Cine sunt organizatorii și cine trebuie să fie contactat?
Localitățile și regiunile din Uniunea Europeană, în coordonare cu Asociația orașelor
ucrainene și în colaborare cu Comitetul European al Regiunilor. Dacă sunteți o gazdă
potențial interesată, vă rugăm să contactați: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Cine poate beneficia de taberele de vară cu activități?
- Copiii și tinerii din învățământul primar și secundar (6-17 ani)
- Îngrijitorii care îi însoțesc (1 adult la 10 copii).
Care este scopul principal al taberelor de vară cu activități?
Ideea este de a crea un spațiu în care copiii și tinerii să se poată simți în siguranță și să-și
găsească normalitatea printr-o rutină zilnică echilibrată și prin activități ce pot contribui la
restabilirea încrederii lor în viitor și-i pot distrage de la experiențele traumatizante pe care
le-au experimentat.
Cum îi vor ajuta pe copii și tineri aceste tabere de vară cu activități?
- Distrăgându-le atenția de la experiențele traumatice ale războiului
- Reducându-le sarcina psihoemoțională
- Prin organizarea de activități recreative
- Prin intermediul unui schimb cultural
- Prin stimularea redresării și a dezvoltării personale
- Ajutându-i să învețe o limbă străină și să dobândească alte competențe în timpul
vacanței școlare, într-un mediu sigur.
Cât timp durează taberele de vară cu activități?
Durata va depinde de disponibilitatea gazdelor. Toate ofertele sunt binevenite, dar
recomandăm patru săptămâni sau mai mult.
Ce costuri trebuie acoperite de autoritatea-gazdă?
Toate costurile legate de copii și de îngrijitorii din Ucraina care-i însoțesc (inclusiv
eventualele călătorii în timpul șederii și activitățile lor în timpul taberei) ar trebui să fie
acoperite de autoritatea locală/regională gazdă, cu implicarea potențială a unor parteneri
privați locali.
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Cine va acoperi cheltuielile de deplasare?
- În afara Ucrainei: autoritatea locală/regională gazdă va organiza transportul grupului
de copii/tineri de la frontiera ucraineană până la destinația finală și înapoi.
- În interiorul Ucrainei: partenerii ucraineni vor fi responsabili de însoțirea în condiții de
siguranță a copiilor/tinerilor la punctele de îmbarcare convenite la frontieră.
Ce activități vor fi desfășurate în timpul șederii copiilor/tinerilor în tabere?
Autoritatea locală/regională gazdă ar trebui să ofere:
- Cazarea în internate sau unități similare în grupuri
- 3-4 mese pe zi și apă suficientă sau orice altă băutură nealcoolică
- Posibilitatea regulată de a contacta rudele
- Asigurare de sănătate pe durata șederii
- Echipamente de sprijin – în funcție de nevoile respective ale copiilor/tinerilor și de
activitățile programate
- Îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă și prosoape.
Ce tip de activități ar putea fi organizate în tabere?
Activități sportive, jocuri active și de consolidare a spiritului de echipă; seminare; sesiuni
de formare, cursuri de artă și artizanat, design, fotografie, regie; călătorii și tururi ghidate
prin orașe; sprijin psihologic organizat (orice categorie de tabere: sportive, de limbi străine,
cercetași, creative etc.).
Ce documente sunt necesare?
Printre documentele generale se numără:
- Pașaport (pașaport pentru deplasări în străinătate pentru îngrijitorii însoțitori)
- Certificatul de naștere al copilului
- Procură din partea unuia dintre părinți (înregistrată la notariat)
- Ordin din partea administrației locale de a constitui un grup și de a determina
persoanele responsabile pentru copii pe durata șederii lor în tabără
- Acord între partea-gazdă și comunitatea ucraineană.
Informații suplimentare și declarații de confidențialitate
- Asociația orașelor ucrainene, în strânsă cooperare cu autoritățile europene de primire,
ar trebui să se asigure că toate documentele și procedurile administrative necesare
pentru călătorie și pentru șederea la entitatea-gazdă sunt furnizate în mod
transparent, coordonat și în timp util.
- Asociația orașelor ucrainene identifică nevoile fiecărei localități și analizează propuneri
din țările europene. Ea contactează municipalitățile din străinătate dispuse să faciliteze
tabere de vară pentru copiii din Ucraina. Ea oferă instrucțiuni clare primarului localității
de a păstra confidențialitatea și de a nu difuza informații cu privire la detaliile legate
de plecarea copiilor.
- Partea-gazdă este responsabilă pentru siguranța și securitatea copiilor în perioada în
care ei se află în tabăra-gazdă.

Informații suplimentare:
SupportUkraine@cor.europa.eu
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