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Gyakori kérdések 
Nyári foglalkoztató táborok gyermekek és fiatalok számára 

 
 
Kik szerveznek ilyen táborokat? Hogyan lehet szervezőnek jelentkezni? 

A szervezők az Európai Unió városai és régiói – a Régiók Európai Bizottságával 
együttműködésben és az Ukrán Városok Szövetségének koordinálásával. Ha Ön is 
szívesen szervezne ilyen tábort, írjon az alábbi e-mail-címre: 
SupportUkraine@cor.europa.eu. 

Ki vehet részt ezeken a nyári táborokon? 
- általános és középiskolás korú (6–17 év közötti) gyermekek és fiatalok 
- kísérő gondozók (10 gyermekenként egy felnőtt)  

Mi ezeknek a táboroknak az elsődleges célja? 
A cél egy olyan tér megteremtése, ahol a gyermekek és a fiatalok biztonságban érezhetik 
magukat, és egy kiegyensúlyozott napi rutin és mindenféle tevékenységek révén 
visszatérhetnek a normalitáshoz, ami hozzájárulhat a jövőbe vetett bizalmuk 
helyreállításához és elterelheti figyelmüket az átélt traumatizáló élményekről. 

Hogyan segítik ezek a nyári táborok a gyermekeket és a fiatalokat? 
- elterelik a figyelmet a traumatizáló háborús élményekről 
- enyhítik a pszicho-emocionális stresszt 
- szervezett szabadidős tevékenységeket biztosítanak 
- lehetőséget biztosítanak egymás kultúrájának megismerésére 
- elősegítik a felépülést és a személyiségfejlődést 
- segítik a nyelvi és más készségek fejlesztését az iskolaszünetben, biztonságos 

környezetben 

Mennyi ideig tartanak ezek a táborok? 
Az időtartam a szervezők rendelkezésre állásától függ. Bármennyi időre szóló 
felajánlásnak örülünk, de az ideális táborok legalább négyhetesek. 

Milyen költségeket kell állnia a fogadó önkormányzatnak? 
Az Ukrajnából érkező gyermekek és kísérőik valamennyi költségét – beleértve az 
esetleges kirándulásokhoz kapcsolódó útiköltségeket és a tábor ideje alatti 
tevékenységeket is – a fogadó helyi/regionális önkormányzatnak kell fedeznie, helyi 
magánpartnerek esetleges bevonásával. 
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Ki fedezi az utazási költségeket? 
- Ukrajnán kívül: a fogadó helyi/regionális önkormányzatnak kell megszerveznie a 

gyermekcsoport utaztatását az ukrán határról a célállomásra és vissza. 
- Ukrajnán belül: az ukrán partnerek felelősek azért, hogy biztonságosan elkísérjék a 

gyermekeket/fiatalokat a megállapodás szerinti találkozási pontra a határon. 
 

Mi mindent kell biztosítani a gyermekek/fiatalok számára a táborban? 
A fogadó helyi/regionális önkormányzat az alábbiakról gondoskodik: 
- csoportos szállás kollégiumokban vagy más, hasonló létesítményekben 
- napi 3–4 étkezés és elegendő víz vagy más alkoholmentes ital 
- rendszeres kapcsolattartási lehetőség a rokonokkal 
- egészségbiztosítás a tartózkodás idejére 
- segédfelszerelések – a gyermekek/fiatalok és a tervezett programok igényeinek 

megfelelően 
- ruha, cipő, higiéniai termékek, törülközők 

Milyen tevékenységek szervezhetők a táborokban? 
Sportolás, csapatépítő és interaktív játékok; mesterkurzusok; képzések és művészeti 
foglalkozások: kézműveskedés, divat-/formatervezés, fényképezés, színházi vagy 
filmrendezés; kirándulás és városnézés, szervezett pszichológiai segítségnyújtás 
(bármilyen, már létező táborkategória: sport-, nyelvi, cserkész-, kreatív tábor stb.). 

Milyen okmányokra van szükség? 
Általában az alábbi dokumentumokra van szükség: 
- útlevél (külföldi útlevél a kísérő gondozók számára) 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- az egyik szülő által adott meghatalmazás (hitelesítve)  
- utasítás a helyi önkormányzattól csoport alakítására és annak meghatározására, hogy 

ki felelős a gyermekekért a táborban való tartózkodásuk idején 
- megállapodás a fogadó fél és az ukrán közösség között 

Kiegészítő információk és adatvédelmi nyilatkozat 
- Az Ukrán Városok Szövetségének és az európai fogadó önkormányzatoknak 

egymással szorosan együttműködve biztosítaniuk kell, hogy az utazáshoz, valamint a 
fogadó önkormányzat területén történő tartózkodáshoz szükséges valamennyi 
dokumentum és adminisztratív eljárás átlátható, összehangolt módon és időben 
rendelkezésre álljon. 

- Az Ukrán Városok Szövetsége (AUC) összegyűjti az egyes települések szükségleteit, és 
feldolgozza az európai országoktól érkezett felajánlásokat. Összeköti azokat a konkrét 
külföldi településeket, amelyek készek Ukrajnából származó gyermekeket fogadó 
nyári táborokat szervezni. Világos instrukciókat ad az adott közösség polgármestere 
számára a titoktartás garantálása és annak érdekében, hogy a gyermekek utazásának 
részleteivel kapcsolatos információt ne hozzák nyilvánosságra. 

- A táborban tartózkodó gyermekek biztonságáért és védelméért a fogadó fél felelős. 
 
 
További információk: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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