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BG 

 

 

За контакт: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 

 
 

Често задавани въпроси 
Летни лагери за деца и младежи 

 
 
Кои са организаторите и лицата за контакт? 

Летните лагери се организират от градовете и регионите в Европейския съюз, в 
координация с Асоциацията на украинските градове и в сътрудничество с 
Европейския комитет на регионите. Ако искате да бъдете домакин, моля, свържете 
се с: SupportUkraine@cor.europa.eu. 

За кого са предназначени летните лагери? 
- Деца и младежи в началното и средното образование (от 6 до 17 години) 
- Придружаващи лица в помощ на децата и младежите (един възрастен на 

10 деца).  

Каква е основната цел на летните лагери? 
Идеята е да се създаде пространство, в което децата и младите хора могат да се 
чувстват в безопасност и да намерят нормалност чрез балансирана ежедневна 
рутина и дейности, които могат да допринесат за възстановяване на доверието им в 
бъдещето и да ги отклонят от травматизиращите преживявания, с които са се 
сблъскали. 

Как тези летни лагери ще помогнат на децата и младите хора? 
- Чрез отклоняване на вниманието им от травматичните преживявания, свързани с 

войната; 
- Чрез намаляване на психоемоционалното им натоварване; 
- Чрез осигуряване на организирани развлекателни дейности; 
- Чрез осъществяване на културен обмен; 
- Чрез насърчаване на тяхното възстановяване и личностно израстване; 
- Чрез оказване на помощ за придобиване на езикови и други умения по време на 

училищната ваканция в безопасна среда. 

Колко време продължават летните лагери? 
Продължителността зависи от възможностите на домакините. Всички предложения 
са добре дошли, но препоръчваме четири или повече седмици. 

Кои разходи трябва да бъдат покрити от органа домакин? 
Всички разходи, свързани с децата и придружаващите ги лица от Украйна 
(включително потенциалните пътувания по време на техния престой и дейности по 
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време на лагера), ще трябва да бъдат покрити от местната/регионалната 
администрация домакин с евентуалното участие на местни частни партньори. 

Кой поема пътните разноски? 
- Извън Украйна: местният/регионалният орган домакин организира транспорта на 

групата деца/младежи от украинската граница до крайното местоназначение и 
обратно; 

- В Украйна: Украинските партньори отговарят за безопасното придружаване на 
децата/младите хора до договорените сборни пунктове на границата. 
 

Какво следва да бъде осигурено по време на престоя на децата/младежите в 
лагерите? 

Местният/регионалният орган домакин следва да осигури: 
- колективно настаняване в пансиони или подобни обекти; 
- от 3 до 4 хранения на ден, както и достатъчно количество вода или всяка друга 

безалкохолна напитка; 
- възможност за редовен контакт с роднини; 
- здравно осигуряване по време на престоя им; 
- помощно оборудване в зависимост от съответните нужди на децата/младежите 

и планираните дейности; 
- дрехи, обувки, хигиенни продукти и кърпи. 

Какви дейности могат да бъдат организирани в лагерите? 
Спорт, тиймбилдинг, активни игри, майсторски класове, обучения, уроци по изкуства 
и занаяти, дизайн, фотография, режисура, пътувания и градски обиколки, 
организирана психологическа помощ (всички категории съществуващи лагери: 
спорт, езици, скаути, творчески и др.) 

Какви документи се изискват? 
Общите документи включват: 
- паспорт (чуждестранен паспорт за придружаващите лица); 
- акт за раждане на детето 
- пълномощно (нотариално заверено) от единия от родителите;  
- заповед от местната власт за създаване на група и определяне на лицата, 

отговорни за децата по време на престоя им в лагера; 
- споразумение между страната домакин и украинската общност. 

Допълнителна информация и декларации за поверителност 
- 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 Украйна. Тя дава 
ясни указания на кмета на общността да запази поверителността и да не 
разпространява информация относно подробностите за заминаването на децата. 
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- Домакинът отговаря за безопасността и сигурността на децата по време на 
престоя им в приемния лагер. 

 
 
Допълнителна информация: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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