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UVOD 

V tem poročilu so predstavljene glavne dejavnosti in rezultati politike Unije leta 2016 

na področju humanitarne pomoči, kot jo je izvajal Generalni direktorat Evropske 

komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (GD 

ECHO). To poročilo je pripravljeno v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) 

št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči, na podlagi katerega mora 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti letno poročilo s povzetkom 

dejavnosti, ki so bile financirane v prejšnjem letu. 

PREGLED GLAVNIH OPERACIJ HUMANITARNE POMOČI, 

PODPRTIH V LETU 2016 

V letu 2016 se je povečalo število humanitarnih kriz, ki so postale vedno hujše in bolj 

zapletene. Oboroženih spopadov je bilo več kot 50, pri čemer se stanje v zvezi z 

najhujšimi obsežnimi krizami, kot so tiste v Siriji, Jemnu, Južnem Sudanu ali na 

območju Čadskega jezera, ni izboljšalo ali pa se je izboljšalo le malo. Ocenjeno je 

bilo, da v zadnjih letih zaradi naravnih nesreč, povezanih z zelo obsežnimi trendi, kot 

so podnebne spremembe, urbanizacija in demografski pritiski, letno potrebuje 

humanitarno pomoč 26 milijonov ljudi. V letu 2016 je skupno več kot 95 milijonov 

ljudi v 40 državah potrebovalo humanitarno pomoč, medtem ko je bilo skoraj 

65 milijonov ljudi (polovica od tega otrok) prisilno razseljenih, kar je največ doslej. 

V teh dramatičnih okoliščinah je proračun EU za humanitarno pomoč v letu 2016 

znašal 1,8 milijarde EUR1, kar je rekordni znesek. 

Odziv na krizo v Siriji 

V letu 2016 je bil precejšnji delež proračuna EU za humanitarno pomoč porabljen za 

podporo beguncem v državah, ki jih je kriza v Siriji najbolj neposredno prizadela, pa 

tudi ljudem v Siriji, ki potrebujejo humanitarno pomoč. 

Tako je Komisija v skladu z zavezami, danimi na londonski konferenci februarja 2016, 

dodelila 454 milijonov EUR humanitarnim operacijam v Siriji in sosednjih državah. 

Skoraj polovica humanitarne pomoči Komisije v Siriji je bila namenjena operacijam 

takojšnjega reševanja življenj in nujnim humanitarnim operacijam. Poleg tega je 

pomoč vključevala zagotavljanje varne pitne vode, sanitarne in higienske storitve, 

zagotavljanje hrane, zaščito otrok in najnujnejše potrebščine. V Jordaniji in Libanonu 

je financiranje humanitarne pomoči s sredstvi EU prispevalo k zagotavljanju denarne 

pomoči za najranljivejše begunce, sekundarnega zdravstvenega varstva za reševanje 

življenj, neformalnega izobraževanja, zatočišč, vode, higienskih in sanitarnih storitev. 

Prizadevanja se bila osredotočena tudi na odločno zagovorništvo na mednarodni ravni 

za neoviran humanitarni dostop, zaščito beguncev in spoštovanje mednarodnega 

humanitarnega prava. 

EU je leta 2016 vzpostavila tudi instrument za pomoč beguncem v Turčiji2, da bi 

pomagala pri odzivu na potrebe treh milijonov beguncev, ki jih gosti Turčija. 

                                                            
1  Ta znesek vključuje financiranje iz Evropskega razvojnega sklada v višini 173 milijonov EUR. 
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Humanitarni del instrumenta za leti 2016 in 2017, katerega vrednost znaša 

1,4 milijarde EUR, je osredotočen predvsem na podporo beguncem, ki niso v 

begunskih taboriščih (tj. veliko večino beguncev v Turčiji, ki so tudi najranljivejši). V 

ta namen je Komisija v sodelovanju s Svetovnim programom za hrano in turškim 

Rdečim polmesecem začela doslej največji humanitarni projekt EU, tj. mrežo socialne 

varnosti v sili, katere namen je milijonu najranljivejših beguncev prek debetnih kartic 

zagotoviti mesečne prenose gotovine. 

Odziv na humanitarne potrebe v Afriki 

Tako kot prejšnja leta je precejšen del humanitarne pomoči EU obsegal tudi odziv na 

humanitarne krize v Afriki, pri čemer je bil poseben poudarek na zapletenih izrednih 

razmerah po celotnem Sahelu in Afriškem rogu ter na območju Čadskega jezera, kjer 

so se krize prehranske varnosti prekrivale z več dolgotrajnimi konflikti. Komisija je za 

krize v podsaharski Afriki dodelila skupno 747 milijonov EUR. V okviru tega je bilo 

največ sredstev dodeljenih Sudanu in Južnemu Sudanu (192 milijonov EUR), 

Afriškemu rogu (203 milijone EUR) ter Zahodni Afriki (140 milijonov EUR). V Afriškem 

rogu in Sahelu je bil osrednji del strategije Komisije usmerjen v zagotavljanje tesnih 

povezav z razvojno pomočjo EU, da bi se podprla odpornost prizadetih skupnosti. V 

Srednjeafriški republiki je bila EU v skladu s svojim stalnim in odmevnim delovanjem 

v Srednjeafriški republiki še naprej zelo dejavna donatorica humanitarne pomoči, pri 

čemer je žrtvam konflikta v sami državi in beguncem v sosednjih državah 

zagotavljala kratkoročno in dolgoročno pomoč ter podporo za krepitev odpornosti. 

Irak, širši Bližnji vzhod in Severna Afrika 

EU je imela ključno vlogo pri zagotavljanju pomoči žrtvam konflikta v Iraku 

(159 milijonov EUR) ter vodilno vlogo pri mednarodnih zagovorniških prizadevanjih 

(med drugim v okviru dogodka na visoki ravni pri Generalni skupščini ZN, ki ga je 

gostil komisar Stylianides). Poleg tega je prek mehanizma EU na področju civilne 

zaščite3 pomagala uvesti in usklajevati pomoč v naravi, ki so jo države članice EU 

zagotovile v zvezi s konfliktom na območju Mosula. 

EU je tudi nadaljevala z  zagotavljanjem precejšnje podpore humanitarnim 

operacijam v Jemnu (70 milijonov EUR), kjer se je stanje v zvezi z osnovnimi 

humanitarnimi potrebami in spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava še 

poslabšalo, pa tudi v Palestini (25 milijonov EUR). V Severni Afriki se je nadaljevalo 

zagotavljanje podpore za izpolnitev humanitarnih potreb beguncev etnične skupine 

Sahravi in prebivalstva v Libiji, ki ga je prizadel konflikt. 

Ukrajina 

EU je bila še naprej ena od največjih donatoric humanitarne pomoči v ukrajinski krizi, 

pri čemer je zagotavljala hrano, zatočišča, zdravstvene storitve in psihološko podporo 

najranljivejšim ljudem, ki trpijo zaradi konflikta v vzhodni Ukrajini. Skupno je bilo za 

humanitarni odziv EU na krizo zagotovljenega 28,4 milijona EUR. 

 

                                                                                                                                                                                  
2  Sklep Komisije C(2015) 9500 z dne 24. novembra 2015 o usklajevanju ukrepov Unije in držav članic z mehanizmom 

usklajevanja – instrumentom za pomoč beguncem v Turčiji (UL C 407, 8.12.2015, str. 8), kakor je bil nazadnje spremenjen 

s Sklepom Komisije z dne 18. aprila 2017 o instrumentu za pomoč beguncem v Turčiji, ki spreminja Sklep Komisije 

C(2015) 9500 z dne 24. novembra 2015. 
3  http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en. 
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Odziv na naravne nesreče 

Tudi v letu 2016 je bil hiter in učinkovit odziv na naravne nesreče ključna prednostna 

naloga Komisije. Temelji na humanitarni pomoči, zagotovljeni prek partnerskih 

organizacij, in mehanizmu EU na področju civilne zaščite, s katerim se prek centra za 

usklajevanje nujnega odziva (ERCC) olajšuje in usklajuje pomoč držav članic v 

naravi. 

V letu 2016 je bil odziv na pojav El Niño, ki je bil tistega leta eden najhujših doslej, 

ključna prednostna naloga. Komisija je za nujno humanitarno pomoč ljudem, ki jih je 

pojav prizadel, dodelila 298 milijonov EUR. 

Pripravljena je bila tudi zagotoviti podporo v primeru nenadnih nesreč. Zlasti je EU 

zagotovila finančna sredstva za podporo žrtvam tropskega ciklona Winston na Fidžiju 

in suše v Papui Novi Gvineji ter je s humanitarno pomočjo in mobilizacijo evropske 

pomoči za civilno zaščito pomagala prizadetim zaradi potresa v Ekvadorju leta 2016. 

Medsektorska vprašanja 

Izobraževanje v izrednih razmerah 

Spodbujanje izobraževanja v izrednih razmerah je v zadnjih letih pomembna 

prednostna naloga Komisije. Leta 2016 je v skladu z zavezami, ki jih je na začetku 

svojega mandata sprejel komisar Stylianides, več kot 4 % svojega prvotnega 

proračuna za humanitarno pomoč dodelila izobraževalnim programom v humanitarnih 

krizah. 

Svetovni humanitarni vrh 

Komisija je dejavno sodelovala na Svetovnem humanitarnem vrhu, ki je potekal 23. 

in 24. maja 2016 v Istanbulu. EU je sprejela približno 100 zavez. Med njimi so nova, 

v razvoj usmerjena politika o prisilnih razselitvah4, nove smernice o humanitarni 

zaščiti, dejavno sodelovanje pri „velikem dogovoru“ in pristop k njemu za izboljšanje 

uspešnosti in učinkovitosti pomoči, stalno financiranje za izobraževanje v izrednih 

razmerah iz proračuna za humanitarno pomoč ter pristop k Listini o vključevanju 

invalidov v humanitarne ukrepe5 in Listini o krizah v urbanih okoljih6. 

Veliki dogovor 

Komisija je imela vodilno vlogo pri pogajanjih v zvezi z velikim dogovorom pred 

Svetovnim humanitarnim vrhom pa tudi v prvem letu izvajanja njegovih zavez. V 

okviru velikega dogovora so se donatorji in izvedbene agencije zavezali svežnju 

ukrepov za povečanje učinkovitosti humanitarnih ukrepov v duhu skupnega 

ukrepanja in vzajemne zavezanosti. Komisija deluje kot pospeševalec celotnega 

velikega dogovora, poleg tega pa še sousklajuje potek dela v zvezi z nepristranskimi 

in celovitimi ocenami humanitarnih potreb. Gre za ključen potek dela, saj se z njim 

zagotavljajo temelji za strateško načrtovanje in financiranje ter ciljno usmerjen in 

učinkovit humanitarni odziv. 

Humanitarno-razvojna povezava 

                                                            
4  Sporočilo Komisije z naslovom Dostojno življenje: od odvisnosti od pomoči do samozadostnosti – Prisilno razseljevanje in 

razvoj (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-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf
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Pomen povezave med humanitarno pomočjo in razvojem je bil v ospredju razprav na 

več ključnih večstranskih dogodkih in na evropski ravni. V letu 2016 je bil dosežen 

napredek v zvezi s tem na politični ravni (npr. obnovljeno Evropsko soglasje o 

razvoju7, Svetovni humanitarni vrh in veliki dogovor) in operativni ravni. 

Službe Komisije so tesno sodelovale pri odzivu na orkan Matthew na Haitiju, 

predvsem za krepitev prehranske varnosti in odpornosti podeželja ter izboljšanje 

odpornosti mest. V Nigeriji je bil pripravljen skupni pristop k odpornosti za obravnavo 

zapletene krize na severovzhodu. Službe Komisije so sprejele predhodne ukrepe, da 

bi skupaj opredelile pilotne države za nadaljnjo krepitev ter predstavitev 

humanitarnega in razvojnega sodelovanja. 

V zvezi s prisilnimi razselitvami službe Komisije v sodelovanju z Evropsko službo za 

zunanje delovanje (EEAS) tesno sodelujejo pri podpiranju operacij na terenu za 

uvedbo celovitega, v razvoj usmerjenega pristopa k prisilnim razselitvam. To pomeni 

tudi nadaljnji ukrep po Newyorški deklaraciji za begunce in migrante, ki jo je 

Generalna skupščina ZN sprejela 19. septembra 2016. Poleg tega prispeva k 

nadaljevanju izvajanja globalne strategije Evropske unije, kot je bila objavljena 

leta 2016. 

Humanitarno in razvojno sodelovanje je bilo okrepljeno za odziv na izobraževalne 

potrebe otrok, ki so jih prizadele krize in konflikti, ter za vzpostavitev bolj trajnostnih 

izobraževalnih sistemov v nestabilnih okoljih, ki so jih prizadele krize, s skladom 

„Izobraževanje ne sme čakati“, ki je bil predstavljen na Svetovnem humanitarnem 

vrhu. 

Komisija je za izboljšanje prehranske in hranilne varnosti v Sahelu še naprej 

uporabljala „pristop povezanosti“ v okviru Globalnega zavezništva za pobudo 

„odpornost v Sahelu“ (AGIR). V okviru tega je EU za obdobje 2014–2020 za podporo 

dejavnostim za krepitev odpornosti v Zahodni Afriki dodelila razvojno pomoč v 

vrednosti 1,5 milijarde EUR. 

Kriza zaradi pojava El Niño v letih 2015 in 2016 je bil še en dober primer skupnega 

ukrepanja razvojnih in humanitarnih akterjev, pa tudi mednarodne skupnosti ter 

nacionalnih vlad in lokalnih uprav, pri čemer so skupna sredstva EU znašala 

539 milijonov EUR. 

EU je pri svojem delu v državah, ki so jih prizadele krize, še naprej ravnala po načelu 

„neškodovanja“ ter poskušala v dejavnostih, ki jih podpira, zagotoviti pristop, pri 

katerem se upošteva konflikt. 

Denar kot oblika pomoči 

Komisija je v skladu z zavezami v okviru velikega dogovora dodatno razvila uporabo 

denarne pomoči v ustreznih primerih. Denar kot oblika pomoči se čedalje pogosteje 

uporablja v obliki neomejenih večnamenskih prenosov, s katerimi se ciljnemu 

prebivalstvu zagotavljajo dostojanstvo, izbira in prilagodljivost. Prednosti uporabe 

denarja kot oblike pomoči so med drugim še večja učinkovitost, stroškovna 

učinkovitost in nazadnje večja uspešnost donatorjev in davkoplačevalcev, saj večji 

delež pomoči doseže najranljivejše prebivalstvo. Kadar je bilo možno in ustrezno, so 

bila prizadevanja usmerjena tudi v uskladitev z lokalnimi in nacionalnimi mehanizmi, 

kot so sistemi socialne zaščite. 
                                                            
7  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en. 
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Prisilne razselitve 

Komisija je glede na izjemno naraščanje števila ljudi, razseljenih zaradi konfliktov, po 

svetu in trenda čedalje dolgotrajnejše razseljenosti, ki vzbuja zaskrbljenost, uradno 

sprejela nov, v razvoj usmerjen politični pristop k prisilnim razselitvam. Politika je 

namenjena preprečevanju, da bi prisilna razseljenost postala dolgotrajna, ter 

postopni odpravi odvisnosti od humanitarne pomoči v obstoječih primerih 

razseljenosti. Novi pristop je osredotočen na spodbujanje samozadostnosti ter 

omogočanje, da razseljene osebe živijo dostojno in prispevajo k družbi države 

gostiteljice, dokler ni mogoča njihova prostovoljna vrnitev ali preselitev. Poleg tega je 

junija 2016 začel delovati center znanja Evropske komisije za migracije in 

demografijo, da bi se okrepila baza znanja o primerih dolgotrajne razseljenosti in 

dejavnikih, ki jih spodbujajo. 

Pozabljene krize 

EU se je še naprej osredotočala zlasti na podpiranje žrtev „pozabljenih kriz“, za 

katere se praviloma nameni vsaj 15 % prvotnega proračuna za humanitarno pomoč. 

Predvsem je nadaljevala humanitarno podporo beguncem etnične skupine Sahravi v 

Alžiriji, notranje razseljenim osebam v Mjanmaru in Sudanu, prebivalstvu v 

Pakistanu, ki ga je prizadel konflikt, ter beguncem iz Darfurja v Čadu. 

Zbirka orodij za izredne razmere 

Zbirka orodij EU za humanitarno pomoč v izrednih razmerah je namenjena hitremu 

odzivu na nenadne pojave izrednih razmer. Obsega tri mehanizme financiranja: za 

epidemije, odziv v majhnem obsegu in podporo skladu za nujno pomoč pri nesrečah 

(Disaster Relief Emergency Fund – DREF) Mednarodne federacije Rdečega križa in 

Rdečega polmeseca. Dodeljena finančna sredstva so znašala skupno 

11,5 milijona EUR, od tega 3,5 milijona EUR za epidemije, 5 milijonov EUR za odziv v 

majhnem obsegu in 3 milijone EUR za DREF. 

Letalski prevozi „ECHO Flight“ ter druge operacije humanitarnega prevoza in 

logistične operacije 

V nekaterih krizah je zaradi varnostnih omejitev ali pomanjkanja ustrezne 

infrastrukture humanitarni zračni prevoz edini način, kako doseči odročna območja in 

ljudi, ki potrebujejo pomoč. Humanitarni zračni prevoz se uporablja tudi za 

medicinske in varnostne evakuacije. Da bi Komisija obravnavala te potrebe po 

dostopu v nevarnih ali drugih težavnih okoliščinah, financira posebne programe za 

prevoz in logistiko, predvsem prek službe Združenih narodov za humanitarni zračni 

prevoz (United Nations Humanitarian Air Service – UNHAS) in logističnega grozda (v 

skupni vrednosti 20,97 milijona EUR). Komisija ima tudi svoj program letalskih 

prevozov, imenovan ECHO Flight, ki je namenjen humanitarnim delavcem na 

območjih podsaharske Afrike, ki jih je prizadel konflikt (proračun znaša skoraj 

14 milijonov EUR). 
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Vrednotenje operacij humanitarne pomoči 

Program vrednotenja GD ECHO traja pet let, njegov namen pa je zajeti vse 

dejavnosti GD ECHO v tem obdobju. Za humanitarno pomoč se to zagotovi z izvedbo 

vrste geografskih in tematskih vrednotenj, ki zajemajo vse pomembne vidike 

humanitarnih intervencij GD ECHO. Poleg tega se v vsakem petletnem obdobju opravi 

celovito vrednotenje, ki temelji na 30 obstoječih vrednotenjih, po potrebi pa tudi na 

dodatnih raziskavah. Tovrstno celovito vrednotenje se izvaja v letu 2017, zajema pa 

obdobje 2012–2016. Pri njem se proučuje celotno izvajanje politike EU na področju 

humanitarne pomoči. 
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Proračun za leto 2016 

1. Seznam sporazumov o financiranju, ki jih je sklenil GD ECHO8:  

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

2. Izvrševanje proračuna GD ECHO za leto 2016  

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA GD ECHO ZA LETO 2016 

  
Regija/država Znesek 

Afrika 767 

Sudan in Južni Sudan 192 

Srednja Afrika 94 

Velika jezera 63 

Afriški rog 203 

Južna Afrika, Indijski ocean 47 

Zahodna Afrika 140 

Severna Afrika 20 

Afrika 10 

Bližnji vzhod in sosednje evropske države 747 

Bližnji vzhod 634 

Sosednje evropske države  114 

Azija, Pacifik 119 

Jugozahodna in Srednja Azija 73 

Jugovzhodna Azija in Pacifik 47 

Srednja in Južna Amerika, Karibi 46 

Srednja in Južna Amerika 28 

Karibi 18 

Nesreče po svetu 41 

Civilna zaščita 42 

Prostovoljci EU za humanitarno pomoč 8 

Distribucija mleka 30 

Dopolnilne operacije in podpora 89 

SKUPAJ 1 889 

  

 
(v milijonih EUR) 

 

  

                                                            
8 Vključno z imeni zadevnih partnerskih organizacij. 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf
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DODATNE INFORMACIJE IN VIRI 

 Splošne informacije o GD ECHO: 
http://ec.europa.eu/echo/en 

 Finančne informacije o dejavnostih Evropske komisije na področju 

humanitarne pomoči v letu 2016:    

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

 Informacije v zvezi z operacijami iz prejšnjih let:  

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

 Letno poročilo o dejavnostih iz leta 2016, GD ECHO: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en 

 Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za 

leto 2016:  

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

reports_sl 

 Poročila GD ECHO o vrednotenju:  

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

 Podatki o financiranju humanitarne pomoči s strani Evropske komisije in držav 

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

 Seznam partnerjev, financiranih v letu 2016: 

PARTNERJI V LETU 2016 – OPERACIJE HUMANITARNE POMOČI 

  

Naziva partnerja Državljanstvo partnerja 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE – ES ŠPANIJA 

ACTED – FR FRANCIJA 

ACTION AGAINST HUNGER – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

ACTION CONTRE LA FAIM – FR FRANCIJA 

ACTIONAID – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

ADRA DANMARK – DK DANSKA 

ADRA DEUTSCHLAND E.V. – DE NEMČIJA 

AGA KHAN FOUNDATION – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-reports_sl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-reports_sl
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
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AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH 

IN DEVELOPMENT – UK 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 

AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS 
FRONTIERES – FR 

FRANCIJA 

ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE 
INTERNATIONALE – FR  

FRANCIJA 

ÄŒLOVEK V TÃ•SNI, O.P.S. – CZ ČEŠKA 

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

NEMČIJA 

ARTSEN ZONDER GRENZEN – NL NIZOZEMSKA 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI 

LAICI- SERVIZIO DI PACE – IT 
ITALIJA 

CARE – AT AVSTRIJA 

CARE – DE NEMČIJA 

CARE – FR FRANCIJA 

CARE – NL NIZOZEMSKA 

CARE – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

KARITAS – AT AVSTRIJA 

KARITAS – CH ŠVICA 

KARITAS – DE NEMČIJA 

KARITAS – FR FRANCIJA 

KARITAS – LU LUKSEMBURG 

CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS 
DEVELOPMENT – UK 

ZDRUŽENO KRALJESTVO 

CESVI FONDAZIONE ONLUS – IT ITALIJA 

CHRISTIAN AID – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO 
SVILUPPO DEI POPOLI – IT 

ITALIJA 

CONCERN WORLDWIDE – IE IRSKA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – IT ITALIJA 

DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN 
REFUGEES – DK 

DANSKA 
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DANSK FLYGTNINGEHJAELP – DK DANSKA 

DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. – DE NEMČIJA 

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

NEMČIJA 

FAO MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS 
MUNDI ESPAÑA – ES 

ŠPANIJA 

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL – FR FRANCIJA 

FOLKEKIRKENS NODHJAELP – DK DANSKA 

FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA 
ONLUS – IT 

ITALIJA 

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

ŠPANIJA 

FUNDACION OXFAM INTERMON – ES ŠPANIJA 

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA – 
ES 

ŠPANIJA 

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN – ES ŠPANIJA 

GOAL – IE IRSKA 

GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE – IT ITALIJA 

HELP - HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. – DE NEMČIJA 

HELPAGE INTERNATIONAL – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

ICRC MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

IFRC MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION 
– UK 

ZDRUŽENO KRALJESTVO 

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTE – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

INTERSOS – IT ITALIJA 

IOM MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 
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JOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V. – DE NEMČIJA 

KIRKENS NØDHJELP – NO  NORVEŠKA 

KIRKON ULKOMAANAPU SR. – FI FINSKA 

LA CHAINE DE L'ESPOIR – FR FRANCIJA 

LUTHERAN WORLD FEDERATION – CH  ŠVICA 

MALTESER HILFSDIENST E.V. – DE NEMČIJA 

MEDECINS DU MONDE – BE BELGIJA 

MEDAIR – CH ŠVICA 

MEDECINS DU MONDE – FR FRANCIJA 

MEDECINS SANS FRONTIERES – BE BELGIJA 

MEDECINS SANS FRONTIERES – CH ŠVICA 

MEDICO INTERNATIONAL E.V – DE NEMČIJA 

MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA – ES ŠPANIJA 

MERCY CORPS EUROPE – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

MISSION AVIATION FELLOWSHIP 
INTERNATIONAL – UK 

ZDRUŽENO KRALJESTVO 

MISSION OST FORENING – DK DANSKA 

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

ŠPANIJA 

MUSLIM AID – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NO NORVEŠKA 

OXFAM – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – IT ITALIJA 

OXFAM-SOLIDARITE(IT) – BE BELGIJA 

PELASTAKAA LAPSET - RÄDDA BARNEN – FI  FINSKA 

PLAN INTERNATIONAL – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 
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PLAN INTERNATIONAL SVERIGE 

INSAMLINGSSTIFTELSE – SE 
ŠVEDSKA 

PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE – IE IRSKA 

POLSKA AKCJA HUMANITARNA – PL POLJSKA 

PRACTICAL ACTION – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE – FR FRANCIJA 

RADDA BARNENS RKSFORBUND – SE ŠVEDSKA 

RED BARNET – DK DANSKA 

RDEČI KRIŽ – BE BELGIJA 

RDEČI KRIŽ – DE NEMČIJA 

RDEČI KRIŽ – DK DANSKA 

RDEČI KRIŽ – ES ŠPANIJA 

RDEČI KRIŽ – FI FINSKA 

RDEČI KRIŽ – FR FRANCIJA 

RDEČI KRIŽ – LU LUKSEMBURG 

RDEČI KRIŽ – NL NIZOZEMSKA 

RDEČI KRIŽ – NO NORVEŠKA 

RDEČI KRIŽ – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

REDD BARNA – NO NORVEŠKA 

REDR – ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF – 

UK 
ZDRUŽENO KRALJESTVO 

RELIEF INTERNATIONAL – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

SAVE THE CHILDREN – NL NIZOZEMSKA 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS – IT ITALIJA 

SOLIDAR SUISSE – CH ŠVICA 

SOLIDARITES INTERNATIONAL – FR FRANCIJA 
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SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE – FR FRANCIJA 

SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL – AT AVSTRIJA 

STICHTING OXFAM NOVIB – NL NIZOZEMSKA 

STICHTING WAR CHILD – NL NIZOZEMSKA 

STICHTING WORLD VISION NEDERLAND – NL NIZOZEMSKA 

SVENSKA KYRKAN – SE ŠVEDSKA 

TEARFUND – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

TERRE DES HOMMES – CH ŠVICA 

THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION 
COMMISSION – CH 

ŠVICA 

THE SAVE THE CHILDREN FUND – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. – DE NEMČIJA 

TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE – FR FRANCIJA 

TROCAIRE – IE IRSKA 

ZN – OCHA MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

ZN – OHCHR MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

ZN – PAHO MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

UNDP MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

UNESCO MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

UNFPA MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

UNHCR MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

UNICEF MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

UNISDR MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

UNOPS MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

UNRWA MEDNARODNA ORGANIZACIJA 
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UN WOMEN MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

WFP MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

SZO MEDNARODNA ORGANIZACIJA 

WORLD VISION – DE NEMČIJA 

WORLD VISION – UK ZDRUŽENO KRALJESTVO 

ZOA – NL NIZOZEMSKA 
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