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Filipini potrebujejo tudi vašo pomoč 
 

Ljubljana, 14. november 2013 - 8. novembra 2013 je Filipine 
zadel izjemno obseţen in močen tajfun Haiyan, ki velja za 
najbolj uničujoč ciklon leta 2013 in hkrati za enega izmed 
najbolj uničujočih ciklonov v zgodovini človeštva. 
Po zadnjih podatkih (12. november 2013) je tajfun Haiyan 
terjal ţe več kot 10.000 smrtnih ţrtev, razselil več kot 673.000 
ljudi, skupno pa prizadel 11,3 milijona ljudi. Dostop do 
nekaterih najbolj prizadetih območij je močno oviran, tako da 
se veliko število preţivelih sooča s pomanjkanjem vode, hrane 

in zdravil (podrobnejše informacije o aktualnih razmerah na Filipinih lahko najdete npr. na spletnih 
straneh ReliefWeb in AlertNet). 
Zdruţeni narodi so skupaj s partnerji 12. novembra 2013 objavili Akcijski načrt za tajfun Haiyan na 
Filipinih, ki poziva k takojšnji in ţivljenjsko pomembni humanitarni pomoči v višini 301 milijona 
ameriških dolarjev. 
Takoj so se odzvale tudi slovenske NVO, ki v sodelovanju s Slogo in njenim Humanitarnim odzivnim 
centrom – HOC ţe načrtujejo pričetek zbiranja sredstev za humanitarno pomoč Filipinom, ki je nujno 
potrebna, da se prepreči dodatne smrtne ţrtve. Več o tem bo v kratkem objavljeno na spletni strani 
HOC. Foto: ADRA International 

 

 
Povabilo k sodelovanju pri 13. številki Slogopisa 
Ljubljana, 13. november 2013 – Na Slogi smo ţe pričeli s 
pripravo naslednje številke Slogopisa, ki bo izšla sredi 
decembra, ob tem pa tudi vas vabimo k sooblikovanju le-te. 

 
Posamezne NVO ste lepo vabljene k sodelovanju pri: 

a. naslovnici: Posredovanje avtorske fotografije (tematika mednarodno razvojno sodelovanje, 
humanitarna pomoč in globalno učenje, velikost vsaj 3 MG); 
b. rubrikah »Novičke iz Slovenije« in »Novičke iz sveta«: priprava krajšega članka o aktualnem 
dogajanju (do 150 besed in fotografija v velikosti nad 1 MG); 
c. rubriki »Utrip NVO«: priprava članka s predstavitvijo NVO, kampanje, projekta in dobrih praks 
(550 - 600 besed in fotografija v velikosti nad 1MG); 
d. rubriki »Napovednik dogodkov po Sloveniji in svetu«: priprava krajše napovedi dogodka, z 
informacijami kje in kdaj bo dogodek potekal ter s kratkim opisom dogajanja (v časovnem obdobju 
od druge polovice decembra 2013 do konca februarja 2014). 

http://reliefweb.int/disaster/tc-2013-000139-phl
http://www.trust.org/item/20131113054633-cnw5u/?source=hpagehead
http://www.humanitarni-center.si/index.php
http://www.humanitarni-center.si/index.php


Primeri člankov in fotografij so dostopni v 12. številki Slogopisa. Posamezne NVO ste vabljene tudi k 
posredovanju dodatnih idej glede vsebin, ki bi jih ţelele prebirati v prihodnjih številkah Slogopisa. 
Prosimo, da se drţite navodil glede dolţine člankov in pripadajočega slikovnega materiala. Končen 
izbor objavljenih prispevkov naredi urednik (v primeru velikega števila prispevkov na podlagi 
kvalitete in datuma prejema slednjega). 
 
Rok za posredovanje prispevkov na e-naslov novice@sloga-platform.org je torek, 19. november 
2013 (na istem e-naslovu smo dostopni tudi za vsa dodatna pojasnila glede Slogopisa). 
 

 

Odprto pismo »Čas je za odločitev: hrana za ljudi ali za 
avtomobile?« 

 
Ljubljana, 12. november 2013 - Organizacije Focus, društvo za sonaraven 
razvoj, Inštitut za trajnostni razvoj, Greenpeace Slovenija in Ekvilib 
Inštitut so 12. novembra 2013 predsednici Vlade RS mag. Alenki Bratušek in 
ministru za kmetijstvo in okolje mag. Dejanu Ţidanu posredovale odprto 
pismo z naslovom »Čas je za odločitev: hrana za ljudi ali za avtomobile?«. 

V pismu so pozvale k javni podpori takojšnje ustavitve širjenja biogoriv, ki tekmujejo s hrano, k 
zahtevanju upoštevanja vseh posledic biogoriv na podnebne spremembe in postopnega ukinjanja 
subvencij. Foto: dailygalaxy.com 

 

 
Javni poziv za kandidate za člane Etične komisije in 
sodelovanje pri promociji, uveljavitvi ter razvoju Etičnega 
kodeksa 

 
Ljubljana, 8. november 2013 - Slovenska filantropija, koordinatorica tehnične podpore Etični komisiji 
organiziranega prostovoljstva, na podlagi Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva, sprejetega 
na 6. Slovenskem kongresu prostovoljstva, poziva vse zainteresirane posameznike h kandidaturi za 
člana Etične komisije. 
Etična komisija je sestavljena iz 5 do 11 članov ter predstavlja neodvisni organ, na katerega se lahko 
posameznik/organizacija obrne v primeru vprašanj, dilem in pritoţb povezanih z Etičnim kodeksom.  
Delo članov Etične komisije poteka na podlagi načel Etičnega kodeksa. Od izbranih članov se 
pričakuje angaţirano delovanje v Etični komisiji in sodelovanje pri promociji, uveljavitvi ter razvoju 
Etičnega kodeksa. Člane Etične komisije imenuje Slovenski kongres prostovoljstva, njihov mandat pa 
traja dve leti oz. do naslednjega kongresa. 
Rok za posredovanje kandidatur je 25. november 2013. 
Celoten poziv najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.   
 

 

Zelena delovna mesta združila vso Slovenijo 
 

Ljubljana, 14. november 2013 - Skrb za prihodnost 
zaposlovanja je 7. novembra zdruţila več kot 200 
udeleţencev iz vseh sektorjev na 1. nacionalni konferenci 
Spodbujamo zelena delovna mesta. Predstavniki vlade, 
nevladnih organizacij, gospodarstva, študenti, iskalci 
zaposlitve in številni drugi so skupaj ugotavljali, kakšno je 
stanje in potencial zelenih delovnih mest v Sloveniji. 
»Zeleno gospodarstvo je priloţnost za slovenska podjetja, 
predvsem na področju socialnega podjetništva, zelena 

delovna mesta pa so delovna mesta prihodnosti,« je zbrane nagovorila ministrica za delo, druţino, 
socialne zadeve in enake moţnosti Anja Kopač Mrak. 
Vodja projekta Gaja Brecelj iz Umanotere in Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji, sta v uvodu dogodka zbranim predstavili projekt in njegov namen: ta je 
predvsem celostno predstaviti problematiko zelenih delovnih mest v povezavi z zelenim 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/slogopis%2012.pdf
mailto:novice@sloga-platform.org
http://www.focus.si/files/Odprto_pismo_PV_MKO.pdf
http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1104
http://www.studio12.tv/zelenadelovnamesta-prenos
http://www.studio12.tv/zelenadelovnamesta-prenos
http://www.umanotera.org/index.php?node=306
http://www.umanotera.org/


gospodarstvom ter spodbuditi povezovanje različnih akterjev na tem področju s ciljem spodbujanja 
oblikovanja pogojev za njihovo ustvarjanje. Kako zelena delovna mesta delujejo v praksi, je 
pojasnilo cel kup govorcev iz različnih sektorjev.  
Konferenca je del projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj. Medijski partner projekta je Dnevnik, d.d. Projekt je ena izmed akcij 
partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike 
Slovenije in Evropskim parlamentom. 
Avtorica članka: Iva Gruden, Umanotera. Foto: Arhiv Umanotere. 
 

 

 

Svetovno poročilo o nesrečah 2013 - hitra rast in razvoj tehnologij 
preoblikovala humanitarno dejavnost 

 
Bruselj, 4. november 2013 - Mednarodna zveza društev rdečega kriţa in 
rdečega polmeseca (IFRC) je v oktobru izdala novo Svetovno poročilo o 
nesrečah (»World Disasters Report: Focus on technology and the future of 
humanitarian action«), v katerem ugotavlja, kako so mobilni telefoni in 
internetna povezava spremenili nudenje humanitarne pomoči. Digitalne 
informacije, splet, mobilni telefoni idr. so namreč orodja, ki vplivajo na 
učinkovitost humanitarne pomoči, in sicer še posebej v primeru konfliktov. 

Navkljub temu nove tehnologije niso vsemogočne, tako da ne morejo nadomestiti humanitarnih 
delavcev na terenu, je pa njihov pomen vendarle izjemen. Poročilo poudarja, da so naravne nesreče 
v letu 2012 povzročile najmanj smrtnih ţrtev in bolezni v zadnjih 10 letih, ko se je svet soočil z 
velikim številom nesreč velikega obsega, kot npr. cunami v Aziji leta 2004, ciklon Nargis v Mjanmaru 
leta 2008, potres na Haitiju leta 2010 idr. Več o tem si lahko preberete na spletni strani 
EurActiv.com. Foto: Red Cross / EU Office 
 

 

Priložnost za pripravništvo študentov Univerze Palacký v 
nevladnih organizacijah 

 
Olomouc, 8. november 2013 - Univerza Palacký v Olomoucu na Češkem 
ponuja priloţnost za sodelovanje pri pripravništvu svojih študentov s 
področja mednarodnega razvoja v slovenskih NVO. Pripravništvo lahko 
traja od 1 do 6 mesecev (za polni delovni čas), od organizacije, ki bo 

sprejela pripravnika oz. pripravnico, pa se pričakuje, da pokrije le stroške nastanitve (vsaj delno) 
pripravnika oz. pripravnice v drţavi gostiteljici. Več o tem si lahko preberete v priponki. Foto: Rollins 
College  
 

 
Nagradno tekmovanje esejev o človekovih 
pravicah 

 
Washington, 12. november - Akademija za 
človekove pravice in humanitarno pravo (American 
University Washington College of Law) vabi k 

sodelovanju na nagradnem tekmovanju o človekovih pravicah, katerega tema se glasi Osebe z 
invalidnostjo in mednarodno pravo človekovih pravic. 
Rok za oddajo prispevkov je 1. februar 2014, več o tem pa si lahko preberete na naslednji 
povezavi.    

 
 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/Umanotera
http://www.ifrc.org/PageFiles/134658/WDR%202013%20complete.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/134658/WDR%202013%20complete.pdf
http://www.euractiv.com/development-policy/new-technologies-help-humanitari-news-531222
http://www.euractiv.com/development-policy/new-technologies-help-humanitari-news-531222
https://www.facebook.com/RedCrossEU
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/november13/university%20palacky%20-%20proposal%20for%20internship.pdf
http://www.wcl.american.edu/hracademy/hraward.cfm


 
 

 Dogodek: Teden globalnega učenja 2013: »Trajnostni življenjski slog tukaj in 
zdaj« 

 
Kdaj? 16. - 24. november 2013. 

 
Kje? Ljubljana. 
 
Opis: Med 16. in 24. novembrom 2013 bo v Sloveniji ţe sedmo leto potekal Teden globalnega učenja 
(TGU), ki ga koordinira SLOGA skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami. Namen letošnjega TGU z 
naslovom »Trajnostni ţivljenjski slog tukaj in zdaj« je slovenski javnosti predstaviti pomen 
globalnega učenja za doseganje uravnoteženega in trajnostnega razvoja sveta. 
Program TGU 2013 si lahko preberete v priponki, za več informacij pa se obrnite na Slogo: 01 434 44 
02. 
 

 

Dogodek: Regionalna konferenca o 
globalnem učenju »TIA  -  There is 
an alternative« 

 
Kdaj? 4. in 5. december 2013. 
 
Kje? Mestni muzej Ljubljana. 
 
Opis: SLOGA v sodelovanju z ostalimi regionalnimi platformami ter s podporo Centra Sever-Jug Sveta 
Evrope in Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ) vabi na regionalno konferenco o globalnem učenju 
z naslovom »TIA  -  There is an alternative«. 
Namen konference je spodbuditi razpravo o konceptih globalnega učenja, globalnega državljanstva 
in nacionalne identitete v regiji Jugovzhodne Evrope. Cilj dvodnevnega dogodka je iskanje 
podobnosti in razlik v razumevanju omenjenih konceptov, pa tudi iskanje načinov za sodelovanje 
(navkljub razlikam ) pri doseganju skupnih ciljev. 
Delovni jezik konference je angleščina. Več informacij o konferenci najdete v konceptu konference. 
Vljudno vas naprošamo, da nam svojo udeležbo na konferenci potrdite najkasneje do 27. 
novembra 2013 na e-naslov conference@sloga-platform.org. 
 

 

Usposabljanje: »Kako pripraviti usposabljanje za 
globalne prostovoljce« 

 
Kdaj? V petek, 22. novembra 2013 (med 13. in 19. uro), ter v soboto, 23. novembra 2013 (med 9. in 
17. uro). 
 
Kje? V prostorih Mladinskega sveta Slovenije (Dunajska 5, Ljubljana) 
 
Opis: Zavod VOLUNTARIAT v sodelovanju s Slogo vabi na informativno delavnico »Kako pripraviti 
usposabljanje za globalne prostovoljce«, namenjeno bivšim prostovoljcem ter vsem zainteresiranim, 
ki bi se ţeleli seznaniti s pomembnimi vsebinami in procesom priprav prostovoljcev na globalne 
prostovoljske projekte. Delavnico bo vodila izkušena strokovnjakinja Alenka Oblak. Več informacij 
o delavnici najdete v priponki. 
Prijave sprejemamo do 20. novembra 2013 na globalno@zavod-voluntariat.si. 
 

 
 
 

http://www.sloga-platform.org/images/stories/TGU_2013_-_program.pdf
http://www.sloga-platform.org/images/stories/Regionalni_seminar_2013_-_concept_paper.pdf
mailto:conference@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/november13/voluntariat%20in%20sloga%20-%20usposabljanje%20gp%20november%202013.pdf
mailto:globalno@zavod-voluntariat.si


Dogodek: Kulturna ambasada Palestine 
 

Kdaj? 8. - 26. november 2013. 
 

Kje? Ljubljana in Maribor. 
 

Opis: Društvo Humanitas, Zofijini ljubimci in Gibanje za pravice 
Palestincev BDS Slovenija vabijo na dogodke, ki bodo potekali v okviru ţe 
druge Kulturne ambasade Palestine. Namen Kulturne ambasade Palestine 
je odpreti prostor za palestinsko zgodbo in glas Palestincev ter pogled 
onstran tistega, kar smo vajeni slišati in videti. Program letošnje 
Kulturne ambasade Palestine poteka v Ljubljani in Mariboru. Sledi še: 
-Ogled filma Nakba palestinske reţiserke Rawan Al-Damen (danes, 
14.11., ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani); 

-Otvoritev razstave Apartheid (petek, 15.11., ob 18. uri v Vetrinjskem dvoru v Mariboru); 
-Otvoritev razstave Apartheid (torek, 26.11., na Pedagoški fakulteti v Mariboru). 
Podrobnejše informacije o programu najdete na Humanitasovi spletni strani.   
 

 

Dogodek: Pripravljalni sestanek za konferenco projektov s 
področja položaja in vloge žensk v družbi 

 
Kdaj? V ponedeljek, 18. novembra 2013, ob 11.30 uri. 

 
Kje? V Mansardnem salonu Ministrstva za zunanje zadeve (Prešernova 25 - vhod s Šubičeve 11, 
Ljubljana). 
 
Opis: MZZ vabi na pripravljalni sestanek za konferenco v organizaciji Sekretariata Unije za 
Sredozemlje, ki bo marca 2014 v Barceloni in bo osredotočena na projekte s področja poloţaja in 
vloge ţensk v druţbi. Generalni sekretar Unije za Sredozemlje je namreč med svojim obiskom 
Slovenije v začetku septembra izrazil poseben interes za sodelovanje slovenskih NVO na tem 
področju, zato bo pripravljalni sestanek namenjen pregledu projektov in dobrih praks slovenskih 
NVO s področja položaja in vloge žensk, ki bi jih lahko predstavili na omenjeni konferenci v 
Barceloni. 
Svojo udeležbo na sestanku potrdite do petka, 15. novembra 2013 na e-naslov 
tanja.miskova@gov.si.  
 

  
Dogodek: Praznovanje 4. rojstnega dne Hiše svetov 

 
Kdaj? V torek, 19. novembra 2013, ob 17. uri. 

 
Kje? Knjiţnica Hiša svetov (knjiţnica Otona Ţupančiča, Kersnikova ulica 2, 
Ljubljana). 

 
Opis: V tednu globalnega učenja vas društvo Humanitas in Hiša svetov vabita 
na praznovanje 4. rojstnega dne hiše svetov, v okviru katerega se bo v 
sodelovanju s Kulturno ekološkim društvom Smetumet odvila ustvarjalna 
delavnica SVETOVNO!, na kateri boste lahko izdelali knjiţne kazalke, ţepne 
blokce in ovitke po meri. Več informacij o dogodku najdete na Humanitasovi 
spletni strani. 

Ţe v soboto, 16. novembra, pa se ustvarjalne delavnice, ki bo potekala med 10. in 14. uro, lahko 
udeleţite v pravični trgovini 3Muhe (Stari trg 30, Ljubljana). 
 

 
 
 

http://www.humanitas.si/?subpageid=250&contid=476
mailto:tanja.miskova@gov.si
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=481
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=481


Dogodek: Dobrodelna kulturna prireditev SAHRA 
 

Kdaj? V nedeljo, 24. novembra 2013, ob 18. uri. 
 

Kje? V Domu kulture Kamnik. 
 

Opis: Društvo MDD Merhamet in Zavod NUR vabita na dobrodelno kulturno 
prireditev SAHRA, v okviru katere si boste lahko ogledali fotografsko razstavo 
Matica Zormana o otrocih iz Gaze in plesno-glasbeni dogodek s številnimi 
nastopajočimi. Več informacij o dogodku najdete tukaj. 

 

 

Usposabljanje: Svetovne lutke 
 

Kdaj? 26., 27. in 28. november 2013, med 9. in 18. uro. 
 

Kje? Kranj (26.11.), Litija (27.11.), Ljubljana (28.11.). 
 

Opis: Društvo Humanitas vabi predvsem ljudi z migrantskim ozadjem, ki jih 
zanimajo lutkovno gledališče, glasba ali globalne teme, na brezplačno 
izobraţevanje Svetovne lutke. Svetovne lutke so edinstven ustvarjalni projekt, 
ki bo udeleţence s pomočjo lutk in glasbe seznanil z globalnimi temami in jih 
naučil, kako le-te pribliţati najmlajšim generacijam. 

Prijave zbirajo le še do jutri, 15. novembra 2013, na barbara@humanitas.si (ime in priimek, e-
naslov, telefonska številka in lokacija, na kateri bi se ţeleli udeleţiti predstavitve usposabljanj). Več 
o tem si lahko preberete na Humanitasovi spletni strani. 
 

 

Dogodek: Tržnica prostovoljnih del 
 

Kdaj? 11. december 2013, od 9. ure dalje. 
 

Kje? V avli Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Kardeljeva 
ploščad 16, Ljubljana). 
 
Opis: Študentska organizacija Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Študentskim 
svetom Pedagoške fakultete organizira Trţnico prostovoljnih del, ki se jo bodo udeleţile vse 
pomembnejše humanitarne in ostale NVO, predvsem iz Ljubljane in okolice. Namen dogodka je, da 
študentje spoznajo prednosti prostovoljstva, s katerim bi lahko pridobili tudi koristne izkušnje 
za kasnejšo zaposlitev. 
Organizacije, ki se želite udeležiti dogodka, svojo udeležbo potrdite najkasneje do 1. 
decembra 2013. Več informacij o dogodku najdete v priponki.  
 

 

Usposabljanje za mlade mentorje in organizatorje prostovoljskih 
aktivnosti v Ljubljani 

 
Kdaj? V torek, 17. decembra 2013, med 9. in 16. uro. 

 
Kje? Na sedeţu Slovenske filantropije (Poljanska cesta 12, Ljubljana). 

 
Opis: Slovenska filantropija organizira novo usposabljanje za mlade mentorje in organizatorje 
prostovoljskih aktivnosti, ki so stari do vključno 30 let in skrbijo za prostovoljce v organizacijah v 
Mestni občini Ljubljana. Glavne teme usposabljanja bodo naslednje:  
- vzpostavljanje kakovostnega prostovoljstva v organizaciji, 
- motivacija za prostovoljstvo, motivatorji ter priprava prostovoljskih aktivnosti, ki jih spodbujajo, 
- individualno spremljanje prostovoljcev, 

http://www.merhamet.si/dogodki/dobrodelna-kulturna-prireditev-sahra-2/
mailto:barbara@humanitas.si
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=475
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/stories/PDF/november13/trznica%20prostovoljnih%20del.pdf


- vzpostavljanje dobrega odnosa med mentorjem in prostovoljci. 
Prijave sprejemajo do zasedenosti mest na e-naslov nevenka.alja.gerl@filantropija.org.  
Več informacij o usposabljanju in prijavnico najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.    
 
 

 
 

Europe-Aid 
 
Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 7. in 13. novembrom 2013) 
 
ČAD (podpora na področju razminiranja) 
 
Rok za prijavo: 5. februar 2013. 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (Dialog civilne družbe med EU in Turčijo) 
 
Rok za prijavo: 23. december 2013. 
 
Več informacij 
 

 
MOLDAVIJA (izboljšanje standardov in sektorja za meroslovni nadzor) 
 
Rok za prijavo: 21. januar 2013. 
 
Več informacij 
 

 
BOSNA IN HERCEGOVINA (podpora na področju statistike) 
 
Rok za prijavo: 27. januar 2014. 
 
Več informacij 
 

 
Drugi relevantni razpisi 
 
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto 
2014, objavljeni v novembru 2013) 
 
Kamerun 
 
Slonokoščena obala 
 
DIPECHO - Juţna Afrika in Indijski ocean 
 
Mali 
 
Mjanmar/Burma in Tajska 
 
Nigerija 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384257466344&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=06%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134906
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384257653443&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=06%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135252
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1384257728090&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=06%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135258
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http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/cote_ivoire_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/dipecho_southernafrica-indianocean_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/mali_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/Myanmar-Thailand_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2014/HIPs/nigeria_en.pdf


 
Sahel 
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