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Wat het project wil bereiken

Grotere
coördinatiecapaciteit 

De openbare 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, lokale netwerken en
organisaties in verschillende regio's in België.

Als gevolg daarvan ontstond binnen deze overheidsdiensten een grotere behoefte aan ondersteuning en coördinatie
bij de opvang en bescherming van ontheemden uit Oekraïne. Dit collectief initiatief van de FOD Sociale Zekerheid - POD
Maatschappelijke Integratie, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Directoraat-generaal voor
Structurele Hervorming en Steun van de Europese Commissie (DG REFORM), heeft tot doel op deze context in te spelen
door technische steun te verlenen aan overheidsdiensten in België om de capaciteit, de coördinatie en de uitvoering
van acties voor de opvang en integratie van ontheemden uit Oekraïne te verbeteren. Deze activiteiten kaderen in een
groter, gemeenschappelijk project met de Waalse Overheidsdienst (SPW).

In deze projectstroom zal de IOM de FOD Sociale Zekerheid - POD Maatschappelijke Integratie ondersteunen bij het
opzetten van een coördinatiemechanisme voor stakeholders in België, die ontheemden socio-economische steun en
bescherming bieden op verschillende institutionele niveaus.
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