Η πρωτοβουλία Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ φέρνει κοντά εθελοντές και
οργανώσεις από διαφορετικές χώρες, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη σε έργα
ανθρωπιστικής βοήθειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής επάρκειας και της
ανθεκτικότητας σε κοινότητες που έχουν πληγεί από καταστροφές και προσφέροντας
ευκαιρίες σε πολίτες από την ΕΕ να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική βοήθεια.
Η πρωτοβουλία χρηματοδοτεί έργα που έχουν υποβληθεί από κοινοπραξίες οργανώσεων που
εδρεύουν στην ΕΕ και οργανώσεων που δεν εδρεύουν στην ΕΕ, οι οποίες στοχεύουν στην
ενίσχυση της επάρκειας οργανώσεων που δεν εδρεύουν στην ΕΕ να προετοιμάζονται και να
ανταποκρίνονται σε ανθρωπιστικές κρίσεις και να βελτιώνουν τη διαχείριση των εθελοντών
τους.
Προσφέρει επίσης χρηματοδότηση για ενέργειες που στοχεύουν στην ενίσχυση της τεχνικής
επάρκειας οργανώσεων που εδρεύουν στην ΕΕ προκειμένου να συμμορφώνονται με τα
πρότυπα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.
81 οργανώσεις συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων οικοδόμησης επάρκειας και 40
οργανώσεις σε έργα τεχνικής συνδρομής για να ενισχύσουν τη διαχείρισή τους και τα
λειτουργικά τους συστήματα και για να συνεργαστούν προκειμένου να υλοποιήσουν
βέλτιστες πρακτικές στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διαχείριση εθελοντών.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, έχουν αναπτυχθεί ευρωπαϊκά πρότυπα για τη
διαχείριση εθελοντών από ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για εθελοντές θα εξασφαλίσει την καλή εκπαίδευση και προετοιμασία των
εθελοντών πριν την αποστολή.
Ο στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να δώσει στους πολίτες της ΕΕ και σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη μια ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για την απόδοση των
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων
υλοποίησης. Η δημόσια διαβούλευση στοχεύει επίσης στη συγκέντρωση πληροφοριών και
δεδομένων που δεν μπορούν να βρεθούν μέσω έρευνας γραφείου και πρόσθετων πηγών
στοιχείων.
Η αξιολόγηση θα εξετάσει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια των
τελευταίων τριών ετών (μέσα 2014 έως μέσα 2017). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα
προσφέρουν σχεδιασμό και κατανομή πόρων στο μελλοντικό πρόγραμμα. Η αξιολόγηση θα
προσφέρει επίσης συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τη διασφάλιση της
επαρκούς επιρροής της πρωτοβουλίας.
Η τελική αναφορά θα δημοσιευτεί στο Βιβλιοπωλείο της ΕΕ και στον ιστότοπο της ΓΔ
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας που σχετίζεται με αξιολογήσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε θέλει να εκφέρει κάποια γνώμη
έως τις 31 Οκτωβρίου 2017. Όλα τα άτομα, δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις είναι
ευπρόσδεκτοι να συμβάλλον σε αυτή τη διαβούλευση.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;
Υπάρχουν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια:



Ένα σχεδιασμένο για αποκρινόμενους με περιορισμένη ή όχι βαθιά γνώση της
πρωτοβουλίας
Ένα άλλο σχεδιασμένο για αποκρινόμενους με βαθιά γνώση

Επιλέξτε ένα ερωτηματολόγιο αναλόγως.

