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ÚVOD 

V tejto správe sa uvádzajú hlavné činnosti a výsledky politík Únie v oblasti 

humanitárnej pomoci, ktoré sa v roku 2016 realizovali prostredníctvom Generálneho 

riaditeľstva Európskej komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ 

(GR ECHO). Táto správa je vypracovaná podľa článku 19 nariadenia Rady (ES) 

č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci, v ktorom sa od Komisie vyžaduje 

predložiť Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu so súhrnom opatrení 

financovaných v priebehu predchádzajúceho roka. 

PREHĽAD HLAVNÝCH OPERÁCIÍ HUMANITÁRNEJ POMOCI 

PODPOROVANÝCH V ROKU 2016 

V roku 2016 sa zvýšil počet humanitárnych kríz, ich komplexnosť i závažnosť. 

Odohralo sa viac ako 50 ozbrojených konfliktov, pričom v prípade najzávažnejších 

kríz veľkého rozsahu sa situácia zlepšila len málo, napríklad v Sýrii, Jemene, Južnom 

Sudáne alebo regióne Čadského jazera, alebo sa nezlepšila vôbec. V dôsledku 

prírodných katastrof, ktoré súvisia s megatrendmi, ako sú napr. zmena klímy, 

urbanizácia a demografické tlaky, sa v posledných rokoch vytvorili každý rok 

humanitárne potreby pre približne 26 miliónov ľudí. V roku 2016 celkovo viac ako 95 

miliónov ľudí v 40 krajinách potrebovalo humanitárnu pomoc a viac ľudí ako 

kedykoľvek predtým, takmer 65 miliónov (polovicu z nich tvorili deti), bolo násilne 

vysídlených. 

Vzhľadom na tieto dramatické skutočnosti bol rozpočet humanitárnej pomoci EÚ 

v roku 2016 s 1,8 mld. EUR1 najvyšší v histórii. 

Reakcia na sýrsku krízu 

Významná časť rozpočtu EÚ na humanitárnu pomoc v roku 2016 sa venovala na 

podporu utečencov v krajinách najviac postihnutých krízou v Sýrii, ale aj na podporu 

ľudí v Sýrii odkázaných na humanitárnu pomoc. 

V súlade so záväzkom, ktorý na seba prevzala na londýnskej konferencii vo februári 

2016, vyčlenila Komisia 454 miliónov EUR na humanitárne operácie v Sýrii 

a v susedných krajinách. 

Takmer polovica humanitárnej pomoci Komisie bola použitá v Sýrii na okamžité 

záchranné a núdzové humanitárne operácie. Pomoc okrem toho zahŕňala 

zabezpečenie bezpečnej pitnej vody, sanitácie a hygieny, poskytovanie potravín, 

ochrany detí a základného materiálu pre prípad núdze. V Jordánsku a Libanone sa 

humanitárnym financovaním EÚ prispelo na peňažnú hotovosť pre najzraniteľnejších 

utečencov, sekundárnu zdravotnú starostlivosť na záchranu života, neformálne 

vzdelávanie, zabezpečenie prístrešia, ale aj vody a sanitácie. Úsilie sa zameriavalo aj 

na dôrazné presadzovanie neobmedzeného prístupu humanitárnej pomoci na 

medzinárodnej úrovni, ochrany utečencov a dodržiavania medzinárodného 

humanitárneho práva. 

                                                            
1  Financovanie z Európskeho rozvojového fondu vo výške 173 mil. EUR je zahrnuté do tejto sumy. 
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V roku 2016 EÚ navyše zriadila nástroj pre utečencov v Turecku2, s cieľom pomôcť 

reagovať na potreby troch miliónov utečencov prijatých v Turecku. Časť nástroja na 

roky 2016 a 2017 vyhradená na humanitárnu pomoc vo výške 1,4 mld. EUR je 

zameraná hlavne na podporu utečencov žijúcich mimo táborov, ktorí tvoria prevažnú 

väčšinu utečencov v Turecku a sú zároveň najzraniteľnejší. Z tohto dôvodu Komisia 

prostredníctvom Svetového potravinového programu a tureckého Červeného 

polmesiaca začala doteraz najväčší humanitárny projekt EÚ, núdzovú záchrannú 

sociálnu sieť (ESSN), ktorého cieľom je poskytnúť mesačné prevody hotovosti 

prostredníctvom debetných kariet. 

Reakcia na humanitárne potreby v Afrike 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, reakcia na humanitárnu krízu v Afrike bola 

ďalšou významnou súčasťou humanitárnej pomoci EÚ. Pozornosť sa zamerala najmä 

na zložité núdzové situácie v regióne Sahel a v Africkom rohu, ako aj v regióne 

Čadského jazera, kde niekoľko dlhotrvajúcich konfliktov zatienilo krízu potravinovej 

bezpečnosti. Komisia vyčlenila celkovo 747 miliónov EUR na krízy v subsaharskej 

Afrike. Najväčšia časť prostriedkov putovala do Sudánu a Južného Sudánu  

(192 miliónov EUR), do Afrického rohu (203 miliónov EUR), a do západnej Afriky (140 

miliónov EUR). Ústredným bodom stratégie Komisie v Africkom rohu a v regióne 

Sahel bolo zabezpečiť úzke väzby s EÚ v oblasti rozvojovej pomoci s cieľom posilniť 

odolnosť zasiahnutých spoločenstiev. EÚ zostala aj naďalej veľmi aktívnym 

poskytovateľom humanitárnej pomoci v Stredoafrickej republike (SAR), v súlade 

s konzistentným angažovaním sa EÚ za záujmy SAR. Obetiam konfliktu v krajine 

samotnej, ako aj utečencom v susedných krajinách poskytovala krátkodobú 

a dlhodobú pomoc a podporu budovania odolnosti. 

Irak, širší región Blízkeho východu a severná Afrika 

EÚ zohrala kľúčovú úlohu pri poskytovaní pomoci obetiam konfliktu v Iraku (159 mil. 

EUR) a bola na čele medzinárodného úsilia o podporu, napr. aj na podujatí na vysokej 

úrovni na Valnom zhromaždení OSN, ktoré usporiadal komisár Stylianides. EÚ 

prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany3 pomáhala pri 

rozmiestňovaní a koordinácii materiálnej pomoci z členských štátov EÚ v konfliktných 

oblastiach okolo Mosulu. 

Okrem toho EÚ aj naďalej poskytovala významnú podporu humanitárnym operáciám 

v Jemene (70 miliónov EUR), kde sa situácia zhoršovala z hľadiska základných 

humanitárnych potrieb a dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, 

a v Palestíne (25 miliónov EUR). V severnej Afrike pokračovala podpora pri 

uspokojovaní humanitárnych potrieb západosaharských utečencov a obyvateľov 

postihnutých konfliktom v Líbyi. 

Ukrajina 

EÚ bola naďalej jedným z najväčších poskytovateľov humanitárnej pomoci súvisiacej 

s krízou na Ukrajine, a to poskytovaním potravín, prístrešia, zdravotnej starostlivosti 

a psychologickej pomoci najzraniteľnejším ľuďom, ktorí trpia v dôsledku konfliktu na 

                                                            
2  Rozhodnutie Komisie C(2015) 9500 z 24. novembra 2015 o koordinácii činností Únie a členských štátov prostredníctvom 

koordinačného mechanizmu – utečeneckého nástroja pre Turecko (Ú. v. EÚ C 407, 8.12.2015, s. 8), naposledy zmenené 

rozhodnutím Komisie z 18. apríla 2017 o nástroji pre utečencov v Turecku, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie C(2015) 

9500 z 24. novembra 2015. 
3  http://ec.europa.eu/echo/what/civil–protection/mechanism_en 
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východnej Ukrajine. Celkovo bolo vyčlenených 28,4 milióna EUR ako humanitárna 

reakcia na krízu. 

 

Reakcia na prírodné katastrofy 

Reagovať na prírodné katastrofy rýchlo a efektívne bolo kľúčovou prioritou pre 

Komisiu aj v roku 2016. Čerpalo sa z humanitárnej pomoci, ktorú poskytli partnerské 

organizácie, a z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorým sa uľahčuje 

a koordinuje materiálna pomoc členských štátov prostredníctvom Koordinačného 

centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC). 

Kľúčovou prioritou v roku 2016 bola reakcia na fenomén El Niño, jeden z najhorších, 

aké boli doteraz zaznamenané. Komisia vyčlenila 298 miliónov EUR na núdzovú 

humanitárnu pomoc pre ľudí postihnutých javom El Niño. 

Komisia bola pripravená poskytnúť podporu aj v prípade náhlych katastrof. EÚ 

poskytla finančné prostriedky najmä na podporu obetí tropického cyklónu Winston na 

Fidži a v Papue-Novej Guinei, ako aj pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením, ktoré 

zasiahlo Ekvádor v roku 2016, vo forme humanitárnej pomoci a aj mobilizácie 

európskej pomoci v oblasti civilnej ochrany. 

Prierezové otázky 

Vzdelávanie v núdzových situáciách 

Podpora vzdelávania v núdzových situáciách bola v posledných rokoch významnou 

prioritou Komisie. V roku 2016 vyčlenila Komisia viac ako 4 % počiatočného rozpočtu 

na humanitárnu pomoc na vzdelávacie programy v humanitárnych krízach v súlade so 

záväzkami, ktoré komisár Stylianides prijal na začiatku svojho mandátu. 

Svetový humanitárny samit 

Komisia sa aktívne zúčastnila na Svetovom humanitárnom samite (SHS), ktorý sa 

konal 23. – 24. mája 2016 v Istanbule. EÚ prijala približne 100 záväzkov. Zahŕňali 

okrem iného novú rozvojovo orientovanú politiku v súvislosti s núteným vysídľovaním 

obyvateľstva4; nové usmernenia k humanitárnej ochrane; aktívne zapojenie 

a prihlásenie sa do tzv. veľkej dohody (Grand Bargain) s cieľom zlepšiť účinnosť 

a efektívnosť pomoci; pokračovanie financovania vzdelávania v núdzových situáciách 

z rozpočtu na humanitárnu pomoc; ako aj podpísanie Charte o začleňovaní osôb so 

zdravotným postihnutím do humanitárnej činnosti5 a charty o urbánnej kríze6. 

Veľká dohoda 

Počas príprav na svetový humanitárny samit, ako aj v prvom roku plnenia jej 

záväzkov zohrávala Komisia vedúcu úlohu v rokovaniach o tzv. veľkej dohode. 

Darcovia a vykonávacie agentúry sa veľkou dohodou zaviazali k balíku opatrení, 

ktorými sa má zvýšiť účinnosť humanitárnej činnosti v duchu spoločných opatrení 

a spoločných záväzkov. Okrem svojej úlohy podporovať tzv. veľkú dohodu ako celok 

sa Komisia podieľa na organizovaní nestranných a komplexných posúdení 

                                                            
4  Oznámenie Komisie „Dôstojný život: od závislosti od pomoci k sebestačnosti. Nútené vysídľovanie a rozvoj“, COM(2016) 

234 final. 
5  http://humanitariandisabilitycharter.org/ 
6  https://unhabitat.org/wp–content/uploads/2016/05/Global–Alliance–for–Urban–Crises–Charter–for–WHS–Final.pdf 

https://unhabitat.org/wp%E2%80%93content/uploads/2016/05/Global%E2%80%93Alliance%E2%80%93for%E2%80%93Urban%E2%80%93Crises%E2%80%93Charter%E2%80%93for%E2%80%93WHS%E2%80%93Final.pdf
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humanitárnych potrieb v jednotlivých pracovných oblastiach. Pracovné oblasti sa 

považujú za mimoriadne dôležité, pretože sa nimi vytvára základ strategického 

plánovania a financovania, ako aj cielenej a účinnej humanitárnej reakcie. 

Vzťah medzi humanitárnou oblasťou a rozvojom 

Dôležitosť vzťahu medzi humanitárnou pomocou a rozvojom stála v popredí diskusií 

viacerých kľúčových multilaterálnych podujatí a diskusií na európskej úrovni. V roku 

2016 sa v tejto súvislosti zaznamenal pokrok na politickej úrovni (napr. obnovený 

Európsky konsenzus o rozvoji7, Svetový humanitárny samit a tzv. veľká dohoda). 

Počas reakcie na hurikán Matthew na Haiti útvary Komisie úzko spolupracovali, 

predovšetkým s cieľom posilniť potravinovú bezpečnosť a odolnosť vidieka a zlepšiť 

odolnosť vidieka. Na riešenie komplexnej krízy na severovýchode Nigérie bol 

vypracovaný spoločný prístup zvyšovania odolnosti. Útvary Komisie uskutočnili 

predbežné kroky na spoločné identifikovanie pilotných krajín, aby ešte viac posilnili 

a prezentovali humanitárno–rozvojovú spoluprácu. 

V prípadoch núteného vysídľovania útvary Komisie, v spolupráci s Európskou službou 

pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), úzko spolupracujú pri podpore operácií v teréne 

s cieľom postupne zaviesť komplexný rozvojovo orientovaný prístup k nútenému 

vysídľovaniu. Deje sa tak aj v nadväznosti na newyorské vyhlásenie pre utečencov 

a migrantov, ktoré prijalo Valné zhromaždenie OSN 19. septembra 2016. Prispieva sa 

tým aj k napredovaniu vo vykonávaní globálnej stratégie Európskej únie uverejnenej 

v roku 2016. 

Vzdelávacie potreby detí postihnutých krízami a konfliktmi a vybudovanie 

udržateľnejších vzdelávacích systémov v nestabilných a krízou postihnutých 

oblastiach prostredníctvom fondu „Vzdelanie neznesie odklad“ (Education Cannot 

Wait), ktorý bol uvedený na Svetovom humanitárnom samite, si vyžadovali 

posilnenie humanitárnej a rozvojovej spolupráce. 

Na zlepšenie potravinovej a výživovej bezpečnosti v oblasti Sahel prostredníctvom 

iniciatívy Globálnej aliancie pre odolnosť (AGIR) Komisia aj naďalej uplatňuje tzv. 

prístup na základe spojitosti („nexus approach“). V tejto súvislosti sa EÚ zaviazala 

poskytnúť 1,5 mld. EUR v rámci rozvojovej pomoci, aby podporila činnosti na 

budovanie odolnosti v západnej Afrike v období 2014 – 2020. 

Ďalším dobrým príkladom spoločnej akcie medzi humanitárnymi a rozvojovými 

aktérmi, ako aj medzi medzinárodným spoločenstvom a národnými vládami 

a miestnymi samosprávami bola kríza v dôsledku javu El Niño v rokoch 2015/2016. 

Celkovo EÚ poskytla finančné prostriedky vo výške 539 mil. EUR. 

EÚ počas svojej práce v krajinách zasiahnutých krízou pokračovala v uplatňovaní 

zásady „nespôsobovania žiadnej škody“ a usilovala sa zabezpečiť prístup citlivý ku 

konfliktom pri činnostiach, ktoré podporuje. 

Hotovosť ako spôsob pomoci 

V súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z tzv. veľkej dohody Komisia 

podrobnejšie rozpracovala používanie hotovostnej pomoci v každej vhodnej situácii. 

Hotovosť ako spôsob pomoci sa v zvýšenej miere používala vo forme neobmedzených 

                                                            
7  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european–development–policy/european–consensus–development_en 
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viacúčelových prevodov, ktoré cieľovému obyvateľstvu ponúkajú dôstojnosť, možnosť 

voľby a flexibilitu. Medzi ďalšie výhody používania hotovosti ako spôsobu pomoci patrí 

vyššia účinnosť, hodnota za peniaze a v konečnom dôsledku lepšia efektívnosť 

z pohľadu darcov a daňových poplatníkov pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. 

V možných a vhodných prípadoch boli snahy zosúladiť činnosť s miestnymi 

a vnútroštátnymi mechanizmami, napr. so systémom sociálnej ochrany. 

Nútené vysídľovanie 

Vzhľadom na dramatický nárast počtu ľudí vysídlených v dôsledku konfliktov na celom 

svete a znepokojujúci trend čoraz dlhšie trvajúcich vysídlení Komisia formálne prijala 

nový rozvojovo orientovaný politický prístup k nútenému vysídľovaniu. Politika má 

zabrániť tomu, aby sa nútené vysídlenie predlžovalo, a má pomôcť postupne ukončiť 

závislosť od humanitárnej pomoci v existujúcich podmienkach vysídlenia. Nový 

prístup je zameraný na posilnenie sebestačnosti a má umožniť vysídleným osobám 

viesť dôstojný život a prispievať do hostiteľskej spoločnosti, pokiaľ nie je možný 

návrat alebo presídlenie. Okrem toho začalo v júni 2016 pracovať Vedomostné 

centrum pre migráciu a demografiu, zriadené Európskou komisiou, ktorého cieľom je 

zlepšiť vedomosti o prípadoch a príčinách dlhotrvajúceho vysídlenia. 

Zabudnuté krízy 

EÚ aj naďalej osobitne zdôrazňuje podporu obetiam tzv. zabudnutých kríz, ktorým sa 

zvyčajne venuje aspoň 15 % počiatočného rozpočtu na humanitárnu pomoc. EÚ 

pokračovala vo svojej humanitárnej pomoci západosaharským utečencom v Alžírsku, 

vnútorne vysídleným osobám v Mjanmarsku a Sudáne, obyvateľom postihnutým 

konfliktom v Pakistane a dárfúrským utečencom v Čade. 

Súbor nástrojov pre núdzové situácie 

Súbor nástrojov EÚ pre núdzové situácie je vytvorený tak, aby zabezpečil rýchlu 

reakciu na nečakané núdzové situácie. Skladá sa z troch základných mechanizmov 

financovania: na boj proti epidémiám; na reakcie malého rozsahu; a na podporu 

pohotovostného fondu na zmiernenie následkov katastrof (DREF) Medzinárodnej 

federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pridelené finančné 

prostriedky dosiahli celkovú výšku 11,5 mil. EUR, z toho 3,5 mil. EUR bolo určených 

na boj proti epidémiám; 5 mil. EUR na reakcie malého rozsahu a 3 mil. EUR na 

pohotovostný fond na zmiernenie následkov katastrof. 

Program ECHO Flight a iné humanitárne dopravné a logistické operácie 

V určitých krízových situáciách sú často humanitárne letecké služby jediným 

spôsobom dopravy do vzdialených oblastí a jediným spôsobom ako poskytnúť pomoc 

ľuďom v núdzi, či už z dôvodu bezpečnostných obmedzení alebo nedostatočnej 

infraštruktúry. Humanitárne letecké služby sa používajú aj na zdravotné 

a bezpečnostné evakuácie. Prístup do neistých alebo iných zložitých oblastí 

zabezpečuje Komisia financovaním dopravných a logistických programov, hlavne 

prostredníctvom humanitárnej leteckej služby OSN a logistického zoskupenia 

(v celkovej výške 20,97 mil. EUR). Komisia má tiež svoju vlastnú službu ECHO Flight, 

ktorú využívajú pracovníci humanitárnej pomoci v oblastiach zasiahnutých krízou 

v subsaharskej Afrike (s rozpočtom vo výške takmer 14 miliónov EUR). 
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Hodnotenie operácií humanitárnej pomoci 

Program hodnotenia GR ECHO prebieha počas piatich rokov a jeho cieľom je 

poskytovať plné pokrytie činností GR ECHO počas tohto obdobia. Čo sa týka 

humanitárnej pomoci, hodnotenie sa vykonáva súborom geografických a tematických 

hodnotení, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aspekty humanitárnych zásahov GR ECHO. 

Komplexné hodnotenie, ktoré sa opiera o 30 existujúcich hodnotení a prípadný ďalší 

prieskum, prebieha počas každého päťročného obdobia. Komplexné preskúmanie 

tohto druhu sa koná v roku 2017 a zahŕňa roky 2012 – 2016. Týmto hodnotením sa 

skúma celkové vykonávanie politiky humanitárnej pomoci EÚ. 
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Rozpočet 2016 

1. Zoznam dohôd o financovaní uzatvorených Generálnym riaditeľstvom ECHO8:  

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf 

2. Plnenie rozpočtu na rok 2016 GR ECHO  

PLNENIE ROZPOČTU ECHO NA ROK 2016 

  
Región/krajina Suma 

Afrika 767 

Sudán a Južný Sudán 192 

Stredná Afrika 94 

Veľké jazerá 63 

Africký roh 203 

Južná Afrika a Indický oceán 47 

Západná Afrika 140 

Severná Afrika 20 

Afrika 10 

Blízky východ a susedné európske krajiny 747 

Blízky východ 634 

Susedné európske krajiny  114 

Ázia, Tichomorie 119 

Juhovýchodná a Stredná Ázia 73 

Juhovýchodná Ázia a Tichomorie 47 

Stredná a Južná Amerika, Karibská oblasť 46 

Stredná a Južná Amerika 28 

Karibská oblasť 18 

Katastrofy vo svete 41 

Civilná ochrana 42 

Dobrovoľníci pomoci EÚ 8 

Distribúcia mliečnych výrobkov 30 

Doplnkové činnosti a podpora 89 

SPOLU 1,889 

  

 
(v miliónoch EUR) 

 

  

                                                            
8 Vrátane mien príslušných partnerských organizácií. 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf
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DODATOČNÉ INFORMÁCIE A ZDROJE 

 Všeobecné informácie o GR ECHO: 
http://ec.europa.eu/echo/en 

 Finančné informácie o činnosti Európskej komisie v oblasti humanitárnej 

pomoci v roku 2016:  

http://ec.europa.eu/echo/funding–evaluations/funding–decisions–hips_en 

 Prevádzkové informácie z predchádzajúcich rokov:  

http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm. 

 Výročná správa o činnosti v roku 2016, GR ECHO: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual–activity–reports–2016_sk 

 Výročná správa o hospodárení a výkonnosti v roku 2016: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual–management–and–

performance–reports_sk 

 Hodnotiace správy GR ECHO: 

http://ec.europa.eu/echo/funding–evaluations/evaluations_en 

 Údaje o financovaní humanitárnej pomoci Európskou komisiou a členskými 

štátmi: https://euaidexplorer.ec.europa.eu 

 Zoznam partnerov financovaných v roku 2016: 

PARTNERI 2016 – OPERÁCIE HUMANITÁRNEJ POMOCI 

  

Meno partnera Štátna príslušnosť partnera 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE – ES ŠPANIELSKO 

ACTED – FR FRANCÚZSKO 

ACTION AGAINST HUNGER – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

ACTION CONTRE LA FAIM – FR FRANCÚZSKO 

ACTIONAID – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

ADRA DANMARK – DK DÁNSKO 

ADRA DEUTSCHLAND E.V. – DE NEMECKO 

AGA KHAN FOUNDATION – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/funding%E2%80%93evaluations/funding%E2%80%93decisions%E2%80%93hips_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm.
https://ec.europa.eu/info/publications/annual%E2%80%93activity%E2%80%93reports%E2%80%932016_sk
https://ec.europa.eu/info/publications/annual%E2%80%93management%E2%80%93and%E2%80%93performance%E2%80%93reports_sk
https://ec.europa.eu/info/publications/annual%E2%80%93management%E2%80%93and%E2%80%93performance%E2%80%93reports_sk
http://ec.europa.eu/echo/funding%E2%80%93evaluations/evaluations_en
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
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AGENCY FOR CO–OPERATION AND RESEARCH 

IN DEVELOPMENT – UK 
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS 
FRONTIERES – FR 

FRANCÚZSKO 

ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE 
INTERNATIONALE – FR  

FRANCÚZSKO 

ÄŒLOVEK V TÃ•SNI, O.P.S. – CZ ČESKÁ REPUBLIKA 

ARBEITER–SAMARITER–BUND DEUTSCHLAND 
E.V. – DE 

NEMECKO 

ARTSEN ZONDER GRENZEN – NL HOLANDSKO 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI 

LAICI– SERVIZIO DI PACE – IT 
TALIANSKO 

CARE – AT RAKÚSKO 

CARE – DE NEMECKO 

CARE – FR FRANCÚZSKO 

CARE – NL HOLANDSKO 

CARE – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

CARITAS – AT RAKÚSKO 

CARITAS – CH ŠVAJČIARSKO 

CARITAS – DE NEMECKO 

CARITAS – FR FRANCÚZSKO 

CARITAS – LU LUXEMBURSKO 

CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS 
DEVELOPMENT – UK 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

CESVI FONDAZIONE ONLUS – IT TALIANSKO 

CHRISTIAN AID – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO 
SVILUPPO DEI POPOLI – IT 

TALIANSKO 

CONCERN WORLDWIDE – IE ÍRSKO 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – IT TALIANSKO 

DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN 
REFUGEES – DK 

DÁNSKO 
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DANSK FLYGTNINGEHJAELP – DK DÁNSKO 

DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. – DE NEMECKO 

EVANGELISCHES WERK FÜR DIAKONIE UND 
ENTWICKLUNG E.V. – DE 

NEMECKO 

FAO MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS 
MUNDI ESPAÑA – ES 

ŠPANIELSKO 

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL – FR FRANCÚZSKO 

FOLKEKIRKENS NODHJAELP – DK DÁNSKO 

FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA 
ONLUS – IT 

TALIANSKO 

FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA 
IGUALD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL – 
ES 

ŠPANIELSKO 

FUNDACION OXFAM INTERMON – ES ŠPANIELSKO 

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA – 
ES 

ŠPANIELSKO 

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN – ES ŠPANIELSKO 

GOAL – IE ÍRSKO 

GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE – IT TALIANSKO 

HELP – HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. – DE NEMECKO 

HELPAGE INTERNATIONAL – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

MEDZINÁRODNÝ VÝBOR ČERVENÉHO KRÍŽA MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA SPOLOČNOSTÍ 
ČERVENÉHO KRÍŽA A ČERVENÉHO 
POLMESIACA 

MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION 

– UK 
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTE – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

INTERSOS – IT TALIANSKO 

MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE MIGRÁCIU MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 
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JOHANNITER–UNFALL–HILFE E.V. – DE NEMECKO 

KIRKENS NØDHJELP – NO  NÓRSKO 

KIRKON ULKOMAANAPU SR. – FI FÍNSKO 

LA CHAINE DE L'ESPOIR – FR FRANCÚZSKO 

LUTHERAN WORLD FEDERATION – CH  ŠVAJČIARSKO 

MALTESER HILFSDIENST E.V. – DE NEMECKO 

MDECINS DU MONDE – BE BELGICKO 

MEDAIR – CH ŠVAJČIARSKO 

MEDECINS DU MONDE – FR FRANCÚZSKO 

MEDECINS SANS FRONTIERES – BE BELGICKO 

MEDECINS SANS FRONTIERES – CH ŠVAJČIARSKO 

MEDICO INTERNATIONAL E.V – DE NEMECKO 

MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA – ES ŠPANIELSKO 

MERCY CORPS EUROPE – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

MISSION AVIATION FELLOWSHIP 
INTERNATIONAL – UK 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

MISSION OST FORENING – DK DÁNSKO 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA 
LIBERTAD – ES 

ŠPANIELSKO 

MUSLIM AID – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NO NÓRSKO 

OXFAM – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – IT TALIANSKO 

OXFAM–SOLIDARITE(IT) – BE BELGICKO 

PELASTAKAA LAPSET – RÄDDA BARNEN – FI  FÍNSKO 

PLAN INTERNATIONAL – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 
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PLAN INTERNATIONAL SVERIGE 

INSAMLINGSSTIFTELSE – SE 
ŠVÉDSKO 

PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE – IE ÍRSKO 

POLSKA AKCJA HUMANITARNA – PL POĽSKO 

PRACTICAL ACTION – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE – FR FRANCÚZSKO 

RADDA BARNENS RKSFORBUND – SE ŠVÉDSKO 

RED BARNET – DK DÁNSKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – BE BELGICKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – DE NEMECKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – DK DÁNSKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – ES ŠPANIELSKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – FI FÍNSKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – FR FRANCÚZSKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – LU LUXEMBURSKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – NL HOLANDSKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – NO NÓRSKO 

ČERVENÝ KRÍŽ – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

REDD BARNA – NO NÓRSKO 

REDR – ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF – 

UK 
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

RELIEF INTERNATIONAL – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

SAVE THE CHILDREN – NL HOLANDSKO 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS – IT TALIANSKO 

SOLIDAR SUISSE – CH ŠVAJČIARSKO 

SOLIDARITES INTERNATIONAL – FR FRANCÚZSKO 
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SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE – FR FRANCÚZSKO 

SOS–KINDERDORF INTERNATIONAL – AT RAKÚSKO 

STICHTING OXFAM NOVIB – NL HOLANDSKO 

STICHTING WAR CHILD – NL HOLANDSKO 

STICHTING WORLD VISION NEDERLAND – NL HOLANDSKO 

SVENSKA KYRKAN – SE ŠVÉDSKO 

TEARFUND – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

TERRE DES HOMMES – CH ŠVAJČIARSKO 

THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION 
COMMISSION – CH 

ŠVAJČIARSKO 

THE SAVE THE CHILDREN FUND – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. – DE NEMECKO 

TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE – FR FRANCÚZSKO 

TROCAIRE – IE ÍRSKO 

OSN – ÚRAD PRE KOORDINÁCIU 
HUMANITÁRNYCH ZÁLEŽITOSTÍ 

MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

OSN – VÝBOR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

PANAMERICKÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

ROZVOJOVÝ PROGRAM OSN MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

UNESCO MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

POPULAČNÝ FOND OSN MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

ÚRAD VYSOKÉHO KOMISÁRA OSN PRE 
UTEČENCOV 

MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

UNICEF MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

MEDZINÁRODNÁ STRATÉGIA OSN NA 

ZMIERNENIE NÁSLEDKOV KATASTROF 
MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

UNOPS MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

UNRWA MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 
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UNWOMEN MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

SVETOVÝ POTRAVINOVÍ PROGRAM MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 

WORLD VISION – DE NEMECKO 

WORLD VISION – UK SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

ZOA – NL HOLANDSKO 
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