ELi humanitaarabi vabatahtlikud ühendavad erinevatest riikidest pärit vabatahtlikke inimesi ja
organisatsioone, kes toetavad humanitaarabiprojekte ja aitavad tugevdada suurõnnetuste poolt
mõjutatud kohalike kogukondade vastupanu-ja reageerimisvõimet, ning pakuvad ELi
kodanikele võimaluse humanitaarabi tegevustest osa võtta.
ELis ja väljaspool ELi paiknevate organisatsioonide konsortsium esitas algatuse rahastada
projekti, mille eesmärk on tugevdada väljaspool ELi paiknevate organisatsioonide suutlikkust
valmistuda ja reageerida humanitaarkriiside jaoks ning parendada vabatahtlike töö juhtimist.
Samuti pakub see projekt rahastust tegevustele, mille eesmärk on tugevdada ELis paiknevate
organisatsioonide tehnilist suutlikkust vastata ELi humanitaarabi algatuses osalemiseks
nõutavatele standarditele ja protseduuridele.
81 organisatsiooni on seotud suutlikkust tõstvate projektide rakendamisega ja 40
organisatsiooni töötab tehnilise abi projektide juures, mis aitavad tugevdada juhtimis- ja
toimimissüsteeme ning mis aitavad koos töötades leida parimaid lahendusi humanitaarabi
pakkumisel ja vabatahtlike töö juhtimisel.
Selle algatuse raames on humanitaarabiorganisatsioonide jaoks välja töötatud Euroopa
standardid vabatahtlike töö juhtimiseks. Euroopa vabatahtlike koolitusprogramm kindlustab,
et vabatahtlikud on enne lähetust saanud hea väljaõppe.
Avatud avaliku arutelu eesmärk on anda kõikidele ELi kodanikele ja asjaomastele
sidusrühmadele võimaluse väljendada oma arvamust ELi humanitaarabi vabatahtlike tegevuse
kohta esimesel kolmel rakendusaastal. OPC eesmärk on hankida teavet ja andmeid, mida ei
ole võimalik koguda olemasolevate andmete analüüsi teel ega täiendavate tõendite allikaid
kasutades.
Hindamise raames analüüsitakse algatuse elluviimist viimasel kolmel aastal (2014. aasta
keskpaigast 2017. aasta keskpaigani). Hindamise tulemusi võetakse arvesse tulevase
programmi ülesehituse ja vahendite eraldamise juures. Hindamise käigus tehakse ka soovitusi,
näiteks kuidas tagada algatuse jaoks piisav teavitustegevus.
Lõpparuanne avaldatakse veebipõhises raamatupoes EU Bookshop ja Euroopa kodanikukaitse
ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi veebisaidil järgmiselt: hindamised – Euroopa
Komisjon.

Kes saavad osaleda?
Avatud avalikul arutelul saavad osaleda kõik soovijad kuni 2017. aasta 31. oktoobrini.
Arutelust on oodatud osa võtma kõik üksikisikud, avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud
organisatsioonid.

Kuidas saab osaleda?
Saadaval on kaks järgmist küsimustikku.



Üks küsimustik on mõeldud vastajatele, kel on algatuse kohta piiratud või
puudulikud teadmised.
Teine küsimustik on suunatud vastajatele, kel on algatuse kohta põhjalikud
teadmised.

Valige enda teadmistele vastav küsimustik.

