EU Aid Volunteers свързва доброволци и организации от различни държави, като оказва
практическа подкрепа на проекти за хуманитарна помощ, допринася за повишаването
на капацитета и устойчивостта на местните общности, засегнати от бедствия, и
предлага възможност на гражданите на ЕС да се включат в хуманитарни инициативи.
Инициативата финансира проекти на организации от ЕС и извън Съюза, чиято цел е
повишаване на подготвеността на организациите извън ЕС за противодействие на
хуманитарни кризи, както и подобряване на начина, по който те управляват своите
доброволци.
Тя осигурява също финансиране за дейности, насочени към подобряване на
техническия капацитет на установените в ЕС организации с цел те да отговарят на
стандартите и процедурите, които се изискват за участие в инициативата EU Aid
Volunteers.
81 организации участват в осъществяването на проекти за изграждане на капацитет, а
40 – в проекти за техническа помощ за подобряване на своите управленски и
оперативни системи и за сътрудничество с цел прилагане на най-добрите практики за
оказване на хуманитарна помощ и управление на доброволци.
В рамките на инициативата са разработени европейски стандарти за управление на
доброволци от хуманитарни организации. Европейска обучителна програма за
доброволци ще се грижи за доброто обучение и подготовка на доброволците преди
тяхното заминаване.
Целта на откритото обществено обсъждане е да даде на гражданите на ЕС и на всички
заинтересовани страни възможност да изразят своето мнение за ефективността на EU
Aid Volunteers през първите три години на инициативата. Откритото обществено
обсъждане има за цел също да събере информация и данни, които не могат да бъдат
набавени чрез документни проучвания или по други канали.
Оценяването ще обхваща действието на Инициативата през последните три години (от
средата на 2014 до средата на 2017 г.). Резултатите от него ще бъдат взети под
внимание при бъдещото планиране на програмата и разпределението на средствата.
Оценяването ще осигури и препоръки, включително за начините инициативата да
получи достатъчна популярност.
Заключителният доклад ще бъде публикуван на сайта EU Bookshop, както и на
страницата на ГД „Хуманитарна помощ“, посветена на оценяванията - Европейска
комисия.
Кой може да вземе участие?
Откритото обществено обсъждане е отворено до 31 октомври 2017 г. за всеки,
който иска да изкаже мнението си. Всички граждани, публични и частни организации
могат да дадат своя принос към това обсъждане.
Как мога да участвам?
Има два различни въпросника:




Единият е за хора с ограничени или незадълбочени познания за
инициативата
Другият е предназначен за хора, които са много добре запознати с
инициативата

Моля изберете подходящия за Вас въпросник.

