ES pagalbos savanorių iniciatyva kartu suburia savanorius ir organizacijas iš skirtingų šalių.
Iniciatyva praktiniais veiksniais prisideda prie humanitarinės pagalbos projektų, stiprina
vietos pajėgumus bei nelaimių paveiktų bendruomenių atsparumą ir ES piliečiams siūlo
galimybes dalyvauti teikiant humanitarinę pagalbą.
Iniciatyva finansuoja projektus, kuriuos teikia ES įsikūrusių ir už ES ribų įsikūrusių
organizacijų konsorciumai. Šių projektų tikslas – sustiprinti už ES ribų įsikūrusių organizacijų
gebėjimus pasiruošti humanitarinėms krizėms, jas spręsti ir pagerinti savanorių veiklos
vadybą.
Iniciatyva taip pat remia veiklas, skirtas stiprinti ES įsikūrusių organizacijų techninius
pajėgumus laikytis standartų ir procedūrų, reikalingų siekiant dalyvauti ES pagalbos
savanorių iniciatyvos veikloje.
81 organizacija dalyvauja įgyvendinant pajėgumų stiprinimo projektus, 40 organizacijų
dalyvauja techninės pagalbos projektuose, skirtuose stiprinti valdymo ir vykdymo sistemas
bei bendradarbiauti įgyvendinant humanitarinės pagalbos tiekimo ir savanorių veiklos
vadybos geriausias praktikas.
Įgyvendinant šią iniciatyvą buvo suformuoti humanitarinių organizacijų vykdomos savanorių
veiklos vadybos Europos standartai. Savanoriams skirta Europos mokymų programa užtikrins,
kad savanoriai būtų išklausę tinkamus mokymus ir paruošti iki pradedant darbą.
Viešųjų konsultacijų tikslas – ES piliečiams ir visiems suinteresuotiesiems subjektams suteikti
galimybę išsakyti savo požiūrį į ES pagalbos savanorių iniciatyvos pirmųjų trejų metų veiklą.
Kitas konsultacijų tikslas – surinkti informacijos ir duomenų, kurių negalima gauti tiriant
dokumentus ir papildomus įrodymų šaltinius.
Vertinimo objektas – iniciatyvos įgyvendinimas per pastaruosius trejus metus (nuo 2014 m.
vidurio iki 2017 m. vidurio). Vertinimo rezultatai padės toliau formuoti programą ir
paskirstyti išteklius. Vertinimas taip pat padės suformuoti rekomendacijas, pvz., kaip
užtikrinti pakankamą iniciatyvos vykdymą.
Galutinė ataskaita bus paskelbta svetainėje „EU Bookshop“ ir DG ECHO svetainėje, skirtoje
vertinimams – Europos Komisija.

Kas gali dalyvauti?
Viešosios konsultacijos iki 2017 m. spalio 31 d. atviros kiekvienam, norinčiam
pasisakyti. Visi individualūs asmenys, viešosios ir privačios organizacijos kviečiamos
dalyvauti šiose konsultacijose.

Kaip galiu dalyvauti?
Pateikiami du skirtingi klausimynai:



Vienas jų skirtas respondentams, kurių žinios apie iniciatyvą yra ribotos arba
neišsamios
Kitas klausimynas skirtas išsamių žinių turintiems respondentams

Prašome pasirinkti tinkamą klausimyną.

