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SL 

 

Kontakt: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 

 
Pogosto zastavljena vprašanja 

Poletni tabori za otroke in mlade 
 
 

Kdo jih organizira in koga kontaktirati? 
Mesta in regije v Evropski uniji, v sodelovanju z Združenjem ukrajinskih mest in Evropskim 
odborom regij. Če vas kot gostitelja zanima sodelovanje v projektu, se lahko obrnete na: 
SupportUkraine@cor.europa.eu. 

 
Kdo se lahko udeleži poletnega tabora? 

- osnovnošolski in srednješolski otroci (otroci in mladi v starosti od 6 do 17 let) 
- skrbniki, ki spremljajo otroke (ena odrasla oseba na 10 otrok) 

 
Kaj je glavni namen poletnih taborov? 

Namen poletnih taborov je ustvariti prostor, v katerem se bodo otroci in mladi lahko 
počutili varne in našli normalnost z uravnoteženo dnevno rutino in dejavnostmi, s katerimi 
se jim lahko vrne zaupanje v prihodnost in ki jim pomagajo za nekaj časa pozabiti na 
travmatične izkušnje. 

 
Kako lahko ti poletni tabori pomagajo otrokom in mladim? 

- z odvračanjem pozornosti od travmatične izkušnje vojne 
- z zmanjšanjem psihičnega in čustvenega bremena 
- z organiziranimi rekreativnimi dejavnostmi 
- s kulturno izmenjavo 
- s spodbujanjem okrevanja in osebnostne rasti 
- s pridobivanjem jezikovnih in drugih znanj med šolskimi počitnicami v varnem okolju 

 
Kako dolgo trajajo poletni tabori? 

Dolžina tabora bo odvisna od razpoložljivosti gostitelja. Dobrodošle so vse ponudbe, 
vendar priporočamo organizacijo taborov, ki bodo trajali najmanj štiri tedne. 

 
Katere stroške mora prevzeti organ gostitelj? 

Vse stroške, povezane z otroki in spremljajočimi skrbniki iz Ukrajine (vključno z 
morebitnimi izleti med bivanjem in dejavnostmi med taborom) krije lokalni oziroma 
regionalni organ gostitelj, pri čemer lahko sodelujejo tudi lokalni zasebni partnerji. 
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Kdo krije potne stroške? 
- Zunaj Ukrajine: Lokalni oziroma regionalni organ gostitelj organizira prevoz skupine 

otrok oziroma mladih od ukrajinske meje do končne destinacije in nazaj. 
- Znotraj Ukrajine: Za varno spremstvo otrok oziroma mladih na dogovorjene 

prevzemne točke na meji poskrbijo ukrajinski partnerji. 
 
Za kaj je treba poskrbeti med bivanjem otrok oziroma mladih na poletnih taborih? 

Lokalni oziroma regionalni organ gostitelj poskrbi za: 
- skupinsko nastanitev v dijaških domovih ali podobnih objektih; 
- 3 ali 4 obroke na dan ter zadostne količine vode ali druge brezalkoholne pijače; 
- stalno možnost stika s sorodniki; 
- zdravstveno zavarovanje med bivanjem; 
- pripomočke, odvisno od potreb otrok oziroma mladostnikov in načrtovane dejavnosti; 
- oblačila, obutev, higienske pripomočke in brisače. 

 
Katere dejavnosti se lahko organizirajo na poletnih taborih? 

Šport, teambuilding, športne igre, predavanja, usposabljanje, tečaji s področja umetnosti 
in ročnega dela, oblikovanja, fotografiranja, režije, izleti in ogledi mest, organizirana 
psihološka pomoč (vse vrste običajnih taborov: športni, jezikovni, taborniški, ustvarjalni 
itd.). 

 
Kateri dokumenti so potrebni? 

Splošni dokumenti: 
- potni list (potni list za potovanje v tujino za skrbnike, ki spremljajo otroke), 
- rojstni list otroka, 
- pooblastilo enega od staršev (notarsko overjeno),  
- odredba lokalne uprave za organizacijo tabora in določitev odgovornih za otroke med 

bivanjem v taboru, 
- sporazum med gostiteljem in ukrajinsko skupnostjo. 

 
Dodatni podatki in izjava o varstvu osebnih podatkov 

- Združenje ukrajinskih mest v tesnem sodelovanju z evropskimi organi gostitelji 
zagotovi, da se vsi potrebni dokumenti in upravni postopki, potrebni za potovanje ter 
bivanje na območju organa gostitelja, zagotovijo oziroma izvedejo pregledno, 
usklajeno in pravočasno. 

- Združenje ukrajinskih mest zbere informacije o potrebah posamezne občine in 
obravnava predloge evropskih držav. Poveže tudi konkretne občine iz tujine, ki so 
pripravljene gostiti poletne tabore za otroke iz Ukrajine. Združenje da županom 
skupnosti jasna navodila, naj ohranijo zaupnost in ne razširjajo informacij o 
podrobnostih glede odhoda otrok. 

- Gostitelj je odgovoren za zaščito in varnost otrok med njihovim bivanjem v taboru. 
 
Več informacij: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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