Kontakt:
SupportUkraine@cor.europa.eu

Vanliga frågor
Sommarläger med aktiviteter för barn och ungdomar

Vilka är organisatörerna och vem ska man kontakta?
Kommuner och regioner i Europeiska unionen, i samordning med sammanslutningen av
ukrainska städer och i samarbete med Europeiska regionkommittén. Om du är
intresserad av att anordna läger kan du kontakta: SupportUkraine@cor.europa.eu
Vem kan delta i sommarlägren?
- Barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet (6–17 år)
- Medföljande vuxna stödpersoner (en vuxen per 10 barn)
Vad är huvudsyftet med sommarlägren?
Tanken är att skapa en plats där barnen och ungdomarna kan känna sig trygga och hitta
normalitet genom en balanserad daglig rutin och aktiviteter som kan hjälpa dem att
återfå sin tro på framtiden och avleda dem från tankarna på traumatiska upplevelser.
På vilket sätt skulle dessa sommarläger med aktiviteter hjälpa barn och ungdomar?
- Genom att avleda deras tankar från traumatiska krigsupplevelser
- Genom att minska deras psykiska och känslomässiga bördor
- Genom att tillhandahålla organiserade fritidsaktiviteter
- Genom att möjliggöra kulturellt utbyte
- Genom att ge utrymme för återhämtning och personlig utveckling
- Genom att hjälpa dem att lära sig språk och andra färdigheter under skollovet i en
trygg miljö
Hur länge varar sommarlägren?
Längden kommer att bero på värdarnas tillgänglighet. Alla erbjudanden är välkomna,
men vi rekommenderar fyra veckor eller längre.
Vilka kostnader måste täckas av värdmyndigheten?
Alla kostnader för barnens och de medföljande vuxna stödpersonernas vistelse i lägret
(inklusive eventuella resor under vistelsen och aktiviteter under lägret), måste täckas av
den mottagande lokala eller regionala myndigheten, eventuellt med deltagande av lokala
privata partner.
Vem kommer att stå för resekostnaderna?
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Utanför Ukraina: den lokala/regionala värdmyndigheten ska organisera barn- och
ungdomsgruppens resa från den ukrainska gränsen till slutdestinationen och tillbaka.
I Ukraina: de ukrainska partnerna ansvarar för att på ett säkert sätt ledsaga barnen
och ungdomarna till de överenskomna upphämtningsplatserna vid gränsen.

Vad bör tillhandahållas under barnens/ungdomarnas vistelse i lägren?
Den lokala/regionala värdmyndigheten bör tillhandahålla:
- Inkvartering i pensionat eller liknande anläggningar i grupper
- 3–4 måltider per dag samt tillräckligt med vatten eller annan alkoholfri dryck.
- Återkommande möjlighet till kontakt med anhöriga
- Sjukförsäkring under vistelsen
- Stödmaterial, beroende på barnens/ungdomarnas individuella behov och den
planerade verksamheten
- Kläder, skor, hygienprodukter och handdukar
Vilka typer av aktiviteter skulle kunna organiseras i lägren?
Idrott, teambuilding och rörelselekar. Masterklasser. Undervisningspass, lektioner i konst
och hantverk, design, fotografi, regi. Utflykter och stadsvandringar, organiserat
psykologiskt stöd (alla typer av aktiviteter som förekommer på befintliga läger, såsom
idrott, språk, scoutverksamhet, skapande, osv.).
Vilka handlingar krävs?
De allmänna handlingarna omfattar:
- Pass (utlandspass för medföljande stödpersoner)
- Födelseattest för barn
- Fullmakt från en av föräldrarna (bestyrkt av notarie)
- Beslut från den lokala myndigheten om att samla en grupp och fastställa vilka som är
ansvariga för barnen under deras vistelse i lägret
- Avtal mellan värdparten och den ukrainska hemorten.
Ytterligare information och meddelanden om skydd av personuppgifter
- Sammanslutningen av ukrainska städer bör i nära samarbete med de mottagande
myndigheterna i EU se till att alla nödvändiga handlingar och administrativa
förfaranden som krävs för resan och för vistelsen hos värdmyndigheten tillhandahålls
utan dröjsmål på ett öppet och samordnat sätt.
- Sammanslutningen av ukrainska städer (AUC) samlar in uppgifter om behov i olika
kommuner och handlägger förslag från EU-länderna. Den upprättar kontakter med
specifika kommuner i utlandet som är redo att arrangera sommarläger för barn från
Ukraina. Den ger tydliga anvisningar till den lokala borgmästaren på hemorten om att
agera konfidentiellt och inte sprida information om barnens avresa.
- Värdparten ansvarar för barnens säkerhet och trygghet under deras vistelse i lägret.

Mer information:
SupportUkraine@cor.europa.eu
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