Inicjatywa Wolontariusze pomocy UE skupia wolontariuszy i organizacje z różnych krajów.
W jej ramach udziela się praktycznego wsparcia na rzecz projektów pomocy humanitarnej
oraz wzmacnia lokalne umiejętności i odporność społeczności dotkniętych klęskami
żywiołowymi. Daje także obywatelom UE możliwość zaangażowania się w pomoc
humanitarną.
Finansowanie w ramach inicjatywy otrzymują projekty przedłożone wspólnie przez
organizacje z UE oraz spoza wspólnoty, które mają na celu wsparcie organizacji spoza UE w
zakresie delegowania wolontariuszy, przygotowania na kryzysy humanitarne i reakcji na nie.
Finansowanie otrzymują także działania ukierunkowane na wzmocnienie zdolności
technicznych organizacji z UE do przestrzegania norm i procedur wymaganych przy udziale
w inicjatywie Wolontariusze pomocy UE.
W realizację projektów na rzecz rozwijania zdolności zaangażowanych jest 81 organizacji, 40
kolejnych — w projekty z zakresu pomocy technicznej, które mają na celu wzmocnienie
systemów zarządzających i operacyjnych oraz zacieśnienie współpracy podczas wdrażania
najlepszych praktyk dotyczących udzielania pomocy humanitarnej i delegowania
wolontariuszy.
W związku z tą inicjatywą opracowano europejskie standardy w zakresie zarządzania
wolontariuszami przez organizacje humanitarne. Dzięki europejskiemu programowi szkoleń,
który stanowi część tej inicjatywy, wolontariusze zostaną odpowiednio przeszkoleni i
przygotowani do podjęcia zadań.
Celem otwartych konsultacji społecznych jest umożliwienie obywatelom UE i wszystkim
zainteresowanym stronom wyrażenia opinii na temat działalności Wolontariuszy pomocy UE
po trzech latach od wdrożenia tej inicjatywy. Celem tych konsultacji jest także zgromadzenie
informacji i danych, jakich nie można zebrać poprzez badanie źródeł wtórnych ani
dodatkowych źródeł dowodowych.
Ocena obejmuje realizację przedmiotowej inicjatywy w ciągu trzech ostatnich lat (od połowy
2014 r. do połowy 2017 r.). Wyniki oceny zostaną wykorzystane przy przyszłym
opracowywaniu programu i przydzielaniu środków. Dzięki ocenie powstaną także zalecenia,
w tym dotyczące sposobu zagwarantowania satysfakcjonującego zasięgu przedmiotowej
inicjatywy.
Sprawozdanie końcowe ukaże się w EU Bookshop (księgarni UE) i na stronie Dyrekcji
Generalnej ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej
(ECHO) poświęconej ocenom w portalu Komisji Europejskiej.
Kto może wziąć udział w konsultacjach?
Otwarte konsultacje społeczne są dostępne dla wszystkich zainteresowanych do dnia 31
października 2017 r. Do udziału w konsultacjach zachęca się wszelkie osoby fizyczne,
organizacje publiczne i prywatne.
W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?
Istnieją dwa różne kwestionariusze:




jeden przeznaczony dla respondentów o ograniczonej lub powierzchownej wiedzy
na temat inicjatywy,
drugi przeznaczony dla respondentów o dogłębnej wiedzy na ten temat.

Wybierz właściwy kwestionariusz.

