Az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezése közelebb hozza a különböző országok
önkénteseit és szervezeteit, hogy ezáltal nyújtson gyakorlati segítséget a humanitárius
segítségnyújtási projektekben, hozzájáruljon a helyi kapacitások és a katasztrófával érintett
közösségek ellenálló képességének erősítéséhez, valamint lehetőséget adjon az uniós
polgároknak arra, hogy részt vegyenek a humanitárius segítségnyújtásban.
A kezdeményezés finanszírozza azokat az uniós és nem uniós szervezetek konzorciumai által
benyújtott projekteket, amelyek célja a nem uniós szervezetek kapacitásának növelése annak
érdekében, hogy felkészüljenek és reagáljanak a humanitárius válságokra, valamint fejlesszék
az önkéntesirányítási módszereiket.
A kezdeményezés ezenkívül támogatást nyújt az uniós szervezetek technikai kapacitásának
megerősítését célzó fellépéseknek is, hogy azok megfeleljenek az „EU segítségnyújtási
önkéntesei” kezdeményezésben való részvételhez szükséges előírásoknak és eljárásoknak.
81 szervezet vesz részt a kapacitásépítési projektek megvalósításában, 40 szervezet pedig a
technikai segítségnyújtási projektekben, hogy megerősítsék irányítási és működési
rendszereiket, valamint, hogy partnerség keretében azon dolgozzanak, hogy megvalósítsák a
humanitárius segítségnyújtás biztosításának és az önkéntesek irányításának legjobb
gyakorlatait.
Az önkéntesek humanitárius szervezetek általi irányítására vonatkozó európai szabványokat e
kezdeményezés keretében dolgozták ki. Az önkénteseknek szóló európai képzési program
garancia lesz arra, hogy az önkéntesek már a kiküldetés előtt jól képzettek és felkészültek
legyenek.
A nyilvános konzultáció célja, hogy lehetőséget adjon az EU polgárainak és az érintett
feleknek arra, hogy kifejtsék nézeteiket az „EU segítségnyújtási önkéntesei”
kezdeményezésnek a megvalósítás első három évében nyújtott teljesítményéről. A nyilvános
konzultáció célja továbbá, hogy a másodelemzések során nem fellelhető információkat és
adatokat, valamint további bizonyítási forrásokat gyűjtsön.
Az értékelés a kezdeményezésnek az első három évben (2014 közepétől 2017 közepéig)
nyújtott teljesítményét fogja vizsgálni. Az értékelés eredményei beépülnek a program leendő
kialakításába és a források elosztásába. Az értékelés tartalmaz majd ajánlásokat is, beleértve a
kezdeményezés megfelelő kiterjesztésének biztosítására vonatkozóakat.
A végső jelentés közzétételére az EU Bookshopban, valamint a DG ECHO „Értékelések –
Európai Bizottság” honlapján kerül sor.

Ki vehet részt?
A nyilvános konzultáció 2017. október 31-ig nyitott mindenki előtt, aki szeretné
elmondani a véleményét. Minden egyén, köz- és magánszervezet részt vehet a
konzultációban.

Hogyan vehetek részt?
Két különböző kérdőív van:




Az egyiket olyan válaszadóknak tervezték, akiknek nincsenek vagy korlátozottak
az ismereteik a kezdeményezéssel kapcsolatban
A másikat pedig olyanoknak, akik alapos ismeretekkel rendelkeznek a
kezdeményezésről

Kérjük, válassza a megfelelő kérdőívet.

