
BG 

 

 

 

 

 

Концепция за летни лагери за деца и младежи от Украйна,  

организирани съвместно от 

Европейския комитет на регионите и Асоциацията на украинските градове 

 

 

За кого: 

 за деца и младежи в началното и средното училище (на възраст от 6 до 17 години).  

 за придружаващи лица, полагащи грижи (един възрастен на 10 деца). 

 

Цел на инициативата: 

Важно е децата, които бягат от войната в Украйна, да останат със своите връстници и 

да получат целенасочена психологическа помощ, за да стабилизират емоционалното си 

състояние и да се отвлекат вниманието си от травматизиращите преживявания. Общата 

цел е да се създаде пространство, в което децата ще могат да се почувстват в 

безопасност и да намерят нормалност благодарение на ежедневната рутина, която би 

им позволила да възстановят доверието си в бъдещето. Дейностите на открито, 

спортните и рехабилитационните дейности биха спомогнали за подобряване на 

физическото и психичното им здраве. Заниманията по личностно развитие ще обогатят 

знанията на всяко дете или млад човек и ще им осигурят опит в общуването на чужд 

език. 

 

Какво да се направи за: 

 отвличане на вниманието от травмиращи фактори на войната; 

 намаляване на психо-социалното натоварване; 

 осигуряване на организирани развлекателни дейности; 

 културен обмен и приобщаване; 

 възстановяване и личностно израстване; 

 образователни цели: придобиване на езикови и други умения по време на 

училищната ваканция в безопасна среда. 

 

Продължителност: 4—5 седмици (или повече, в зависимост от възможността на 

местните организатори) 

 

Такси (практически условия): 

Лагерите ще бъдат безплатни за деца, младежи и придружаващите ги лица от Украйна. 

Всичките разходи за престоя на децата в лагера, включително пътуването и дейностите 



по време на лагера, ще се поемат от местния/регионалния орган домакин с 

потенциалното участие на частни партньори на местно равнище. 

 

Аспекти на координацията от страна на Асоциацията на украинските градове: 

 

Важно е децата да бъдат със своите връстници, да бъдат разделени на различни 

възрастови групи и да правят неща заедно, за да стабилизират емоционалното си 

състояние и да им се помогне да отклонят вниманието си от травмиращите 

преживявания в конфликта.  

 

В лагера децата ще могат да се чувстват в безопасност, с ежедневна рутина, което ще 

им помогне да си възвърнат доверието в бъдещето. Децата ще се срещат със същите 

момчета и момичета, с които ще могат да общуват в неформална среда. Препоръчва се 

да се даде приоритет на физическата и психическата безопасност на децата, а не на 

междукултурното преживяване, и следователно дейностите по време на лагера следва 

да се провеждат от украинските възрастни, придружаващи децата. Ако дейностите се 

извършват на езика на приемащата общност, осигуряването на устен превод следва да 

бъде внимателно обмислено. 

 

Дейностите на открито, спортните, културните, развлекателните и рехабилитационните 

дейности ще спомогнат за подобряване на физическото и психичното здраве на децата. 

Заниманията по личностно развитие ще обогатят знанията на всяко дете и ще му 

осигурят опит в общуването на чужд език. Организираната и ненатрапчива 

психологическа помощ (под формата на ритуали „сутрешен приятелски кръг“, „вечерен 

приятелски кръг“, арт терапия и др.) следва да бъде основен стълб на програмата, а 

професионалната психологическа подкрепа следва да бъде достъпна на майчиния език 

на децата. От страната домакин ще се очаква описание на наличните съоръжения и 

материали, евентуално с предложение за програма от дейности.  

 

Следва да се постигне ясна договорка дали възрастните от Украйна или приемащата 

страна трябва да планират подходяща, образователна програма, при надлежно 

отчитане на изискванията, свързани с възрастта и пола на децата. Приемащите органи 

могат да се консултират със съответните организации с предишен и актуален опит в 

организирането на дейности за деца от зони на война. 

 

Условия за престоя на децата в лагера: какво следва да бъде предоставено от 

местния/регионалния приемащ орган: 

 настаняване в пансиони или подобни съоръжения в групи; 

 3 или 4 ястия на ден, както и достатъчно вода, чай и т.н.; 

 редовна възможност за контакт с роднини; 

 психологическа помощ и консултации на майчиния им език; 

 здравна застраховка; 

 помощно оборудване от всякакъв вид — в зависимост от съответните нужди на 

приемащите деца/младежи и планираните дейности; 

 дрехи, резервни обувки, хигиенни продукти, кърпи. 



 

Примери за организирани развлекателни дейности: 

Спорт, тиймбилдинг и активни игри; майсторски класове, обучения, уроци по изкуства и 

занаяти, дизайн, фотография, режисьорство и др., пътувания и градски обиколки, 

организирана психологическа помощ (всички категории съществуващи лагери: спорт, 

езици, скаути, творчески и др.) 

 

Пътуване: 

Органът на приемащата страна организира транспортирането на групата деца от 

украинската граница до крайното местоназначение и обратно, а украинските партньори 

ще отговарят за безопасното придружаване на лицата от децата/младежите до 

договорените пунктове за вземане на границата. 

 

Документи и информация: 

Асоциацията на украинските градове в тясно сътрудничество с европейските приемащи 

органи следва да гарантира, че всички необходими документи и административни 

процедури, необходими за пътуването, както и за престоя в приемащата държава, се 

предоставят по прозрачен, координиран и своевременен начин.  

 

Асоциацията на украинските градове (АУГ) събира нуждите на всяка община и 

обработва предложения от европейските държави. Тя свързва конкретни чужди общини, 

готови да проведат летните лагери за приемни деца от украинските общности. Тя дава 

ясни указания на кмета на общността да запази поверителността и да не 

разпространява информация относно подробностите за заминаването на децата. 

 

Европейският комитет на регионите разпространява информацията сред своите 

членове, които желаят да бъдат домакини на летни лагери. От всяка държава, в която 

ще бъде организиран такъв лагер, АУГ получава списък на документите, необходими на 

децата, за да отидат в чужбина (паспорт, удостоверение, пълномощно от родителите, 

формуляр за попълване и т.н.) и необходимите документи и изисквания на 

придружаващите лица, и го изпраща на общините в Украйна, от които ще идват децата.  

 

При необходимост Министерството на външните работи ще съдейства за изготвянето 

на документи. Списъкът зависи от държавата, в която ще бъде организиран лагерът. 

Списъкът би трябвало да включва описание на рисковете (потенциална възможност за 

удължаване на престоя на деца в лагера в случай на непредвидено влошаване на 

положението в Украйна, задължение на роднините да се грижат за детето в случай на 

смърт на двамата родители и т.н.). Домакинът отговаря за живота и здравето на децата 

по време на престоя им в приемния лагер. 

 

_____________ 

 


