Inicijativa Humanitarni volonteri EU-a okuplja volontere i organizacije iz različitih država,
pruža praktičnu podršku projektima humanitarne pomoći i pridonosi jačanju lokalnih
mogućnosti i otpornosti zajednica pogođenih katastrofama te građanima EU-a daje prilike
da sudjeluju u pružanju humanitarne pomoći.
Inicijativa financira projekte koje je predložio konzorcij organizacija sa sjedištem u EU-u i
onih izvan njega kojima se žele poboljšati sposobnosti organizacija koje nemaju središte u
EU-u da se pripreme za humanitarne krize i odgovore na njih te da poboljšaju upravljanje
volonterima.
Inicijativa ujedno financira i akcije kojima se žele ojačati tehničke mogućnosti organizacija sa
sjedištem u EU-u tako da djeluju u skladu sa standardima i procedurama koje su potrebne za
sudjelovanje u inicijativi Humanitarni volonteri EU-a.
81 organizacija sudjeluje u implementaciji projekata koji povećavaju sposobnosti, a njih 40
sudjeluje u projektima pružanja tehničke pomoći koji će ojačati sustave upravljanja i rada te
omogućiti suradnju u sklopu partnerstava radi implementacije najboljih praksi na području
pružanja humanitarne pomoći i upravljanja volonterima.
U kontekstu inicijative razvijeni su europski standardi upravljanja volonterima za
humanitarne organizacije. Program obuke volontera u Europi osigurat će dobru obučenost i
spremnost volontera prije nego što se pridruže operacijama.
Cilj otvorene javne rasprave jest pružanje prilike građanima EU-a i svim zainteresiranim
stranama da izraze svoje stavove o djelovanju inicijative Humanitarni volonteri EU-a tijekom
prve tri godine od njezine implementacije. Otvorenom javnom raspravom želi se i prikupiti
informacije i podatke koje nije moguće pronaći uredskim istraživanjem i dodatnim izvorima
dokaza.
Procjenom će se promatrati implementacija inicijative tijekom zadnje tri godine (od sredine
2014. do sredine 2017. godine). Rezultati procjene utjecat će na budući dizajn programa i
dodjelu resursa. Procjena će ujedno pružiti i preporuke o tome kako osigurati dovoljan doseg
inicijative.
Konačno će izvješće biti objavljeno u internetskoj knjižari EU Bookshop i na web-mjestu
Glavne uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DG ECHO) povezanu s procjenama
Europske komisije.
Tko može sudjelovati?
Otvorena javna rasprava otvorena je za sve one koji žele izraziti svoje mišljenje do 31.
listopada 2017. Raspravi mogu pridonijeti svi pojedinci, javne i privatne organizacije.

Kako mogu sudjelovati?
Dostupna su dva različita upitnika:



jedan dizajniran za osobe koje imaju ograničeno ili malo znanje o inicijativi
drugi dizajniran za osobe koje dobro poznaju inicijativu

Odaberite odgovarajući upitnik.

