Iniciatíva EU Aid Volunteers spája dobrovoľníkov a organizácie z rôznych krajín. Poskytuje
praktickú podporu projektom humanitárnej pomoci, prispieva k posilneniu miestnych kapacít
a odolnosti komunít zasiahnutých pohromami a občanom EÚ ponúka možnosti podieľať sa
na humanitárnej pomoci.
V rámci iniciatívy sa financujú projekty predložené združením organizácií z EÚ aj mimo nej,
ktoré sú zamerané na posilnenie kapacít organizácií sídliacich mimo EÚ, aby sa mohli
pripraviť a reagovať na humanitárne krízy a zlepšiť riadenie dobrovoľníckych síl.
Okrem toho zabezpečuje financovanie opatrení zameraných na posilnenie technickej kapacity
organizácií z EÚ, aby dokázali dodržiavať štandardy a postupy, ktoré sa vyžadujú pri účasti
na iniciatíve EU Aid Volunteers.
81 organizácií je zapojených do implementácie projektov budovania kapacity a 40 organizácií
do projektov technickej pomoci. Cieľom je posilniť ich riadenie a operačné systémy a
partnersky spolupracovať na implementácii osvedčených postupov v poskytovaní
humanitárnej pomoci a riadení dobrovoľníckych síl.
V rámci tejto iniciatívy vznikli európske štandardy v oblasti riadenia dobrovoľníckych síl
humanitárnymi organizáciami. Európsky program odbornej prípravy dobrovoľníkov
zabezpečuje, aby boli dobrovoľníci pred svojím umiestnením správne vyškolení a dobre
pripravení.
Zámerom otvorenej verejnej konzultácie je dať občanom EÚ a všetkým zúčastneným stranám
možnosť vyjadriť sa k výsledkom iniciatívy EU Aid Volunteers za prvé tri roky jej
implementácie. Konzultácia má tiež za cieľ zhromažďovať informácie a údaje, ktoré nemožno
získať prostredníctvom sekundárneho výskumu a doplnkových zdrojov informácií.
Hodnotenie bude posudzovať implementáciu iniciatívy za posledné tri roky (od polovice roka
2014 do polovice roka 2017). Výsledky hodnotenia sa použijú pri vytváraní budúceho
programu a pri rozdeľovaní prostriedkov. Okrem toho z hodnotenia vyplynú odporúčania
napríklad v súvislosti s tým, ako zabezpečiť dostatočný dosah iniciatívy.
Záverečná správa bude uverejnená na stránkach EU Bookshop a na webových stránkach DG
ECHO týkajúcich sa hodnotení – Európska komisia.
Kto sa môže zúčastniť?
Otvorená verejná konzultácia je otvorená do 31. októbra 2017 pre každého, kto sa do
nej chce zapojiť. Vítaní sú všetci jednotlivci, verejnosť aj súkromné organizácie, ktoré do nej
chcú prispieť svojím dielom.
Ako sa môžem zapojiť?
K dispozícii sú dva rôzne dotazníky:



Dotazník vytvorený pre respondentov, ktorí majú len obmedzený prehľad alebo
nie veľmi podrobné vedomosti o iniciatíve
Dotazník určený pre respondentov, ktorí majú obsiahle vedomosti o iniciatíve

Vyberte si dotazník, ktorý vám viac vyhovuje.

