Pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč” združuje prostovoljce in organizacije iz
različnih držav, zagotavlja praktično podporo projektom humanitarne pomoči ter prispeva k
okrepitvi lokalne zmogljivosti in odpornosti skupnosti, ki so jih prizadele nesreče, in nudi
priložnosti državljanom držav članic EU za udejstvovanje v humanitarni pomoči.
Pobuda financira projekte konzorcijev organizacij s sedežem v EU in zunaj EU, ki so
namenjeni krepitvi zmogljivosti organizacij s sedežem zunaj EU za pripravo in odziv na
humanitarne krize ter izboljšavo upravljanja prostovoljnega dela.
Prav tako nudi financiranje za ukrepe, ki so namenjeni okrepitvi tehničnih zmogljivosti
organizacij s sedežem v EU, da so skladne s standardi in postopki, ki so potrebni za
sodelovanje pri pobudi „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč”.
81 organizacij je vključenih v izvajanje projektov za izgradnjo zmogljivosti ter 40 organizacij
v projekte tehnične pomoči za okrepitev svojih upravljalnih in operacijskih sistemov in za
medsebojno sodelovanje pri izvajanju najboljših praks pri izvajanju humanitarne pomoči in
upravljanju prostovoljnega dela.
Evropski standardi o upravljanju prostovoljcev humanitarnih organizacij so bili razviti v
okviru te pobude. Evropski program za usposabljanje prostovoljcev bo zagotovil dobro
usposobljenost in pripravljenost prostovoljcev pred napotitvijo.
Cilj odprtega javnega posvetovanja je zagotoviti državljanom držav članic EU in vsem
zadevnim zainteresiranim stranem priložnost, da izrazijo svoje poglede na uspešnost pobude
Prostovoljci EU za humanitarno pomoč v prvih treh letih izvajanja. Cilj odprtega javnega
posvetovanja je tudi zbiranje informacij in podatkov, ki jih ni mogoče odkriti s
pregledovanjem dokumentov in dodatnimi viri dokazov.
V oceni bo proučeno izvajanje pobude v zadnjih treh letih (od sredine leta 2014 do sredine
leta 2017). Rezultati ocene bodo vključeni v prihodnje oblikovanje programov in dodeljevanje
virov. V oceni bodo prav tako priporočila, kako zagotoviti zadostno ozaveščanje pobude.
Končno poročilo bo objavljeno v knjigarni EU Bookshop in na spletnem mestu DG ECHO v
zvezi z ocenami – Evropska komisija.

Kdo lahko sodeluje?
Odprto javno posvetovanje je na voljo vsakomur, ki želi izraziti svoje mnenje, do 31.
oktobra 2017. Vsi posamezniki ter javne in zasebne organizacije so vabljeni, da sodelujejo v
tem posvetovanju.

Kako lahko sodelujem?
Na voljo sta dva različna vprašalnika:



Eden je namenjen anketirancem, ki o pobudi vedo malo oziroma je ne poznajo
Drugi je namenjen anketirancem z dobrim poznavanjem

Izberite ustrezni vprašalnik.

