
De publieke diensten in België worden momenteel geconfronteerd met een ongekende toevloed van mensen die ontheemd zijn
door de crisis in Oekraïne. Ontheemden uit Oekraïne krijgen op federaal niveau het statuut van tijdelijke bescherming, maar
worden ontvangen en ondersteund door tal van overheidsdiensten, netwerken en organisaties in verschillende regio's in België.

Bijgevolg ontstond binnen de overheidsdiensten in het land een grotere behoefte aan ondersteuning en coördinatie voor de
opvang en bescherming van ontheemden uit Oekraïne. Dit project, een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,
de Openbare Planningsdienst Maatschappelijke Integratie, de Service Public de Wallonie Intérieur et Action Sociale, de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM) en het Directoraat-Generaal voor Structurele Hervorming en Ondersteuning van de Europese
Commissie (DG REFORM), heeft als doel om binnen deze context technische ondersteuning te bieden aan overheidsdiensten in
België om de capaciteit, coördinatie en uitvoering van initiatieven voor de opvang en integratie van ontheemden uit
Oekraïne te verbeteren. 

IOM ondersteunt in dit project de overheidsdiensten op twee institutionele niveaus. Op federaal niveau zullen de
integratiestructuren worden versterkt door de coördinatie en de uitwisseling van kennis en gegevens tussen relevante
belanghebbenden te verbeteren. In het Waalse Gewest zullen de projectpartners een overzicht krijgen van het integratie-ecosysteem
van ontheemden uit Oekraïne.
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