
3. إشراك متطوعين وطرق جديدة

إن القدرة عىل تقديم استجابات مناسبة وفي الوقت المناسب لالحتياجات المفاجئة التي تظهر في حاالت األزمات بطريقة مرنة
ومنسقة ، تتطلب من المنظمات التطوعية أن تكون مستقرة وراسخة وتحظى بتقدير جيد ليس فقط في المجتمع ، ولكن أيًضا
وبشكل خاص ، من قبل السلطات المحلية واإلقليمية والوطنية. كما يتطلب تمكين المواطنين األفراد في المجتمعات المزدهرة عىل
المستوى المحلي التي تتميز بعالقات شخصية قوية ، والتي غالًبا ما يتم إنشاؤها في إطار المبادرات القائمة عىل المتطوعين والتي
يقودها المتطوعون. يجب دعم المبادرات التي يقودها المتطوعون والتي انبثقت من أزمة وباء فيروس كورونا COVID19 حتى
يتمكنوا من االستمرار في تسخير الطاقة والحماس المولدين واالستمرار في االستجابة لالحتياجات المجتمعية خالل فترة التعافي وما
بعدها. وبهذه الطريقة ، يكتسب المزيد من المواطنين فهًما أعمق ألهمية وقوة العمل التطوعي ، مما يزيد من ثراء وتنوع بيئة العمل

التطوعي في أوروبا.

إن استمرار إجراءات اإلبعاد الصحي والبدني ، المعمول بها لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا COVID19 وحماية األشخاص
الضعفاء ، سيعني أن عدًدا معيًنا من المتطوعين المنتظمين ، وخاصة كبار السن أو أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية كامنة ،
لن يعودوا إىل أنشطتهم التطوعية السابقة. إذا كان ال بد من االستمرار في تلبية االحتياجات ومقاومة التمييز والتهميش والدفاع عن
حقوق اإلنسان ، فإن المزيد من المواطنين من مختلف األعراق والخلفيات سيحتاجون إىل التمكين إلعالة أنفسهم واآلخرين. وهذا
يعني أن المتطوعين الجدد سوف يحتاجون إىل المشاركة والتدريب ، وأن يتم اكتشاف ودعم طرق جديدة للمشاركة التطوعية ، بما
في ذلك تلك التي تتم عبر اإلنترنت. لقد أظهر التطوع عبر اإلنترنت أهمية الرقمنة كوسيلة حاسمة لتلبية العديد من االحتياجات في

مجتمعاتنا هذه األيام. يعد دعم الرقمنة في المنظمات التطوعية إحدى الطرق الرئيسية لتحقيق اإلمكانات الكاملة للتطوع.

إن تمويل الدولة الكافي والمستدام للمنظمات التطوعية ، الموزع بطريقة ديمقراطية وشفافة ، سيمنع وجود فراغ في المجتمع
المدني. لقد أظهرت أزمة وباء فيروس كورونا COVID19 مرة أخرى كيف يستغل األفراد والجماعات ذات النوايا اإلجرامية
ً ، مثل هذا الفراغ ، وذلك بإساءة استخدام الوضع من خالل تقديم المساعدة المادية للمواطنين والجماعات المتطرفة أيديولوجيا

المحتاجين. وهذا سيؤدي إىل "ديون/ التزامات" الحقة وادراك لمثل هذه المجموعات ، مما يؤدي إىل تحديات طويلة األجل في
التماسك االجتماعي والسالمة واألمن للجميع.

لضمان وجود المنظمات في وضع أكثر أمانًا للمساهمة بفعالية في عمليات التعافي ، يمكن إشراك المزيد من المتطوعين وتدريبهم (بما في
ذلك العدد الكبير الذي تم تحفيزهم خالل أزمة وباء فيروس كورونا COVID19 لتقديم وقتهم وخبراتهم ، ولكن ذلك لمن لم يكن من الممكن إيجاد
مهام لهم) ، وطرق التطوع الجديدة التي تم تطويرها ، يجب تنسيق سياسات التطوع عبر مجاالت السياسة ويجب أن تتضمن دعًما قويًا للبنية

التحتية التطوعية القائمة عىل أساس التعاون والتشاور بين القطاعات.

4. المشاركة المستقلة والشاملة

من أجل أن يواصل المتطوعون ومنظماتهم إدراك إمكاناتهم كقوة للصالح العام ، تحتاج أوروبا إىل أن تعكس بشكل أفضل ،
من خالل الرسائل اإليجابية والخطاب التقديري والتمويل ، أهمية المتطوعين من أجل جودة الحياة ، الرفاهية والتضامن في

أوروبا، مساهمتها في اإلدماج االجتماعي، الديمقراطية والقيم األوروبية.

1.تقدير المساهمة 

2. التمكين

الطريق إىل التعافي
CEV تدعو لتغيير آليات التطوع

5. التنسيق والموارد
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استجاب المواطنون من خالل التكيف وإطالق العديد من المبادرات التطوعية. وقد أظهر هذا ، دون أدنى شك ، ، COVID19 منذ اليوم األول ألزمة  وباء فيروس كورونا

أهمية المتطوعين والمجتمع المدني النابض بالحياة واالستجابة ، مما يعكس روح مجتمع يتسم بالمرونة واالهتمام. في سياق عانى فيه المتطوعون والمنظمات
التطوعية ومنظمات البنية التحتية التطوعية في أجزاء كثيرة من أوروبا من نقص في االستثمار وغياب الدعم العام ودعم الدولة في اآلونة األخيرة ، وقد أبرز هذا الوضع

غير المسبوق أكثر من أي وقت مضى مدى أهمية المتطوعين لمجتمعنا ، ال سيما كشريك رئيس لصانعي السياسات المحليين عىل مستوى البلديات. وكجزء من
صانعي السياسات إىل "وضع الية" فيما يتعلق بسياسات وبرامج التطوع. "تغيير اآلليات" يجب أن يشتمل عىل زيادة التركيز CEV عملية التعافي بعد األزمة ، تدعو
وكثافة وسرعة االستثمار وتنمية الشراكة مع منظمات التطوع ومنظمات البنية التحتية التطوعية مما يؤدي إىل موقف يعكس بشكل مالئم أهمية الطاقة والخبرة

.والتزام المتطوعين من أجل الصحة والرفاهية والتضامن في أوروبا ، مع تجنب استغالل المتطوعين في البيئات/ المنظمات الربحية
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