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O udruzi Bioteka 
 
Opći podaci: 
 
Puni naziv udruge: Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti 
Skraćeni naziv: Bioteka  
Puni naziv na engleskom jeziku: Bioteka – Association for promotion of biology and related sciences 
Skraćeni naziv na engleskom jeziku: Association Bioteka 
OIB: 55178657512 
Žiro račun (IBAN):  HR67 2340 0091 1104 2669 9, Privredna banka Zagreb d.d.  
Adresa sjedišta: Kamenarka 28H, 10010 Zagreb 
Adresa ureda: III. Pobrežje 25, 10020 Zagreb 
Telefon: 095 2911 984  
E-mail: kontakt@bioteka.hr 
 
Datum osnivanja: 23. veljače 2010. 
Osnivačice: Jelena Likić, Valentina Dominić, Kristina Duvnjak  
Ukupan broj članova: 25 
Broj aktivnih članova: 25 
Broj podržavajućih članova: 0 
 
Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga RH, međunarodne baze Otlas, Salto i Tasco te Nacionalnu bazu 
potencijalnih prijavitelja za Erasmus+. Udruga je članica međunarodne mreže Real World Learning Network.  
Portal Biologija.com.hr upisan je u bazu Open Directory Project te uvršten u Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija.  
Portal Bioteka.hr uvršten je u Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija. 
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Ciljevi i djelatnosti 
 

Ciljevi: 
 
Osnovni ciljevi druge su: 
 

- informiranje i edukacija građana o temama s područja biologije i srodnih znanosti, 
- popularizacija znanosti, 
- doprinos znanstvenim i stručnim biološkim istraživanjima flore, faune i staništa 
- promicanje vrijednosti biološke raznolikosti RH, 
- zaštita prirode i okoliša 
- izvaninstitucionalna podrška odgoju i obrazovanju djece iz područja biologije i srodnih znanosti, 
- rad s djecom i mladima, 
- promicanje održivog razvoja, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, 
- poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite prirode i okoliša, 
- jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš, 
- jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva iz područja zaštite prirode i okoliša, 
- poticanje suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s društvima, udruženjima, institucijama, poduzećima, pojedinačnim 

građanima, sredstvima informiranja, itd. koja obavljaju djelatnosti slične onima udruge Bioteka. 
 
Glavna područja djelovanja Udruge, sukladno ciljevima, su: zaštita okoliša i prirode, edukacija i informiranje, popularizacija znanosti te rad s 
djecom i mladima. 
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Djelatnosti: 
 
Djelatnosti Udruge su: 
 

- izrada i provođenje projekata s područja biologije i srodnih znanosti, koji uključuju i projekte zaštite prirode i okoliša, edukacijsko – 
informativne projekte, projekte doprinosa buđenju ekološke svijesti, projekte promicanja etičkih i moralnih načela u suživotu sa živim 
svijetom te projekte zaštite ljudskih prava i sloboda, 

- organiziranje škola u prirodi i zatvorenom prostoru za djecu i mlade te odrasle građane, provođenje radionica i vođenih edukativnih tura, 
organiziranje kolonija, kampova, susreta i drugih akcija u skladu sa ciljevima Udruge, 

- znanstveno – stručna istraživanja (inventarizacija, biomonitoring, praćenje stanja biološke raznolikosti, prikupljanje uzoraka divljih vrsta 
te njihovih dijelova i derivata u skladu s nadležnim zakonom i pravilnicima, izrada stručnih studija, istraživanja u svrhu izrade stručnih 
podloga za proglašavanje zaštićenih područja, istraživanja u svrhu izrade stručnih podloga za izradu akcijskih planova ugroženih vrsta, 
istraživanja u svrhu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže Republike Hrvatske ili ekološke 
mreže Europske unije NATURA 2000), 

- stručno savjetovanje iz područja djelatnosti Udruge, 
- upotpunjavanje baze podataka o biološkoj raznolikosti Republike Hrvatske, 
- promoviranje i organiziranje aktivnosti za održive grane turizma, u suradnji s partnerskim ustanovama za upravljanje zaštićenim 

područjima  
- zagovaranje odgovornih načina upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja, 
- organiziranje aktivnosti i kampanja kojima Udruga promovira svoje ciljeve i projekte u skladu sa Statutom (javne priredbe, konferencije, 

predavanja, tribine, seminari, tečajevi, projekcije filmova i video materijala...), 
- izrada i prodaja vlastitih proizvoda na malo, izvan prodavaonica, sukladno Zakonu o trgovini, koji se temelje na principima ekološkog 

dizajna, 
- izrada i održavanje internetskih stranica Udruge, 
- promicanje i poticanje volonterstva u zaštiti okoliša i prirode te organizacija volonterskih aktivnosti, 
- izdavačka djelatnost iz područja djelovanja Udruge, sukladno posebnim propisima (glasila Udruge, časopisi, bilteni, brošure, letci, 

kalendari, plakati, priručnici, knjige, poučne table i druga edukativna literatura), 
- kreiranje, izdavanje, prodaja i distribucija vlastitih publikacija (popularnih, stručnih i znanstvenih), kao i audio-vizualnih dokumenata, 
- sudjelovanje u izradi prijedloga, odnosno davanje mišljenja o prijedlozima zakona, uredbi, pravilnika, planova, programa, smjernica, 

preporuka, standarda i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Udruge, 
- organiziranje znanstvenog i stručnog usavršavanja članova/ica Udruge, 
- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje. 
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Ustrojstvo udruge  

Udrugom upravljaju redoviti/e članovi/ice Udruge neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika/ca u tijelima Udruge. Članom/icom 
Udruge može postati svaka punoljetna fizička i svaka pravna osoba s područja Republike Hrvatske i inozemstva. Članstvo u Udruzi je 
dobrovoljno za sve osobe koje prihvaćaju načela rada i ciljeve Udruge te ostale odredbe Statuta, a može biti redovno, podržavajuće i počasno.                                
 
Tijela Udruge su: 

- Skupština, 
- Predsjednik/ca, 
- Dopredsjednik/ca, 
- Upravni odbor, 
- Nadzorni odbor, 
- Izvršni direktor/ica. 

 
Predsjednica: Jelena Likić 
 
Dopredsjednica/k: Valentina Dominić (s mandatom do Izborne Skupštine), Igor Ivanek (u mandatu) 
 
Upravni odbor: 
1. Sandra Kolundžija (s mandatom do Izborne Skupštine), Linda Bjedov (u mandatu) 
2. Vedrana Pištelek (s mandatom do Izborne Skupštine), Hrvoje Malić (u mandatu) 
3. Predsjednica 
4. Dopredsjednica/k 
5. Izvršna direktorica  
 
Nadzorni odbor: 
1. Barbara Milutinović (predsjednica NO nakon 8. veljače 2017. Od 1.1. do 8.2. predsjednik NO bio je Saša Likić) 
2. Linda Bjedov (s mandatom do Izborne Skupštine), Momir Futo (u mandatu)  
3. Petra Peleš 
 
Osobe u svim Tijelima udruge, izuzev Skupštine, izabrane su na Izbornoj Skupštini udruge Bioteka održanoj 19. prosinca 2017. godine na 
mandat od 4 godine.  
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Sjedište i ured udruge: 
Udruga Bioteka preselila je ured 1. lipnja 2017. s adrese Okićka 7 na adresu III. Pobrežje 25 u Zagrebu. Preseljenje je bilo nužno zbog potrebe 
za adekvatnijim prostorom radi rastućeg broja zaposlenika, korisnika naših aktivnosti te povećane količine opreme. Sjedište udruge ostalo je na 
staroj adresi. 
 
Zaposlenici udruge: 

• Kristina Duvnjak, izvršna direktorica, voditeljica programa edukacije za djecu i mlade (Ugovor o radu na neodređeno vrijeme)  

• Jelena Likić, predsjednica, voditeljica projekata i voditeljica programa informiranja (Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 1. 
prosinca 2017.)  

• Matea Jarak, stručna suradnica – Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 16. svibnja 2016. do 
15. svibnja 2017. Matei Jarak prijevremeno je otkazan Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (28. 
ožujka 2017.). 

• Maja Ćaćić, zaposlena na mjestu stručne suradnice – edukatorice u sklopu projekata „PANDA 2 - projektna nastava za darovitu djecu“ i 
„Aktivni mladi u zaštiti okoliša i prirode“  (Ugovor o radu na određeno vrijeme od 25. listopada 2017.  do 30. rujna 2017.) 

 

Važeći dokumenti 

1. Udruga je u prosincu 2015. godine izradila Strateški plan djelovanja udruge Bioteka za razdoblje 2016. – 2019.  Priprema za izradu 
Strateškog plana obavljena je tijekom razdoblja od 2 mjeseca u ljeto 2015. godine. Plan je dovršio Upravni odbor na svojoj sjednici 15. 
kolovoza 2015., a usvojila ga je Skupština na sjednici održanoj 25. rujna 2015. godine. Plan je nadopunjen na Skupštini 28. prosinca 
2015. 

2. Udruga je u prosincu 2017. godine izradila Program rada (Operativni i financijski plan) za 2018. godinu. Program rada prihvaćen je 
na Skupštini 19. prosinca 2017. 

3. U svrhu usklađivanja s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14), temeljem naputaka i korekcija Upravnog odbora, Skupština je na 
svojoj sjednici održanoj  25. rujna 2015. godine usvojila novi Statut Udruge Bioteka. Do Izborne skupštine 19. prosinca 2017. Udruga još 
uvijek nije dobila obavijest nadležnih tijela o prihvaćenim izmjenama novog Statuta. 
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Aktivnosti i projekti u 2017. 
 

Nacionalni projekti 
 

Zaposlenici i članovi Udruge u 2017. godini prijavili su 40 projekata na različite nacionalne i međunarodne natječaje, a u tri projektne prijave 
Udruga je sudjelovala u statusu projektnog partnera. Provedene aktivnosti i projekte, kao i one u tijeku, predstavljamo u nastavku.  
 

1. Biologija.com.hr – online strana prirode: 
 

Prvi projekt udruge, čije je provođenje započelo 2009. godine i još uvijek 
uspješno traje, projekt je pokretanja i realizacije internetskog portala 
www.biologija.com.hr, specijaliziranog za informiranje građana o temama s 
područja biologije i srodnih znanosti: zaštite prirode i okoliša, ekologije, 
klimatologije, medicine, psihologije, sociologije, prehrambene tehnologije i 
dr. znanosti.  
 
Uređujući portal s ciljem približavanja znanosti široj javnosti, svakodnevno 
potičemo svijest javnosti o važnim pitanjima kojima se znanost danas bavi – 
ekologiji i zaštiti prirode, bioraznolikosti, globalnom zatopljenju, genomu 
čovjeka, psihologiji čovjeka, bolestima, hrani i drugim temama, u obliku 
aktualnih i provjerenih, pravilno sročenih informacija izravno sa sveučilišta i 
instituta te znanstvenih časopisa u svijetu. 
  
U 2017. godini (podatak od 14.12.2017.) portal je posjećen 181 046   puta 
(mjesečno više od 15 700 posjeta), sa zabilježenih 110 728 pojedinačnih 
posjetitelja (podaci servisa Google Analytics). Portal je nastavio sa svojim 
aktivnim radom i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru, gdje 
zajedno koncem godine bilježi više od 5000 pratitelja.  
Za portal, uz glavnu urednicu Jelenu Likić i stručnu suradnicu Mateu Jarak 
(do ožujka 2017.), redovito doprinosi četvero ljudi, a povremeno piše još 
nekoliko osoba. U 2017. godini objavljeno je 183 autorskih članaka i 
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znanstvenih vijesti, u Kalendaru događanja popraćeno je 51 događanje u RH i šire, dok je na godišnjoj razini zadržan broj od oko 10 ostvarenih 
suradnji s portalima, udrugama, tvrtkama i državnim institucijama iz RH i susjednih zemalja.  
Najčitaniji članci 2017. godine bili su  "Leptiri žive samo jedan dan – istina ili zabluda?", "Staphylococcus aureus - bakterija koja preferira 
ljudsku krv" i  "Kako uzgojiti zdravog sukulenta?" 
 
Rad portala Biologija.com.hr i ove je godine sufinancirala tvrtka Fliba d.o.o. 
 

2. Bioteka.hr – edukacijski portal za djecu 
 
Edukativni internetski portal za djecu – www.bioteka.hr ima za cilj 
omogućiti djeci i mladima dostupnost informacija i znanja o temama s 
područja biologije, zaštite prirode i okoliša, zdravlja i prehrane te 
promicanja zaštite okoliša i održivog razvoja uz interaktivno učenje 
brojnih sadržaja na portalu. 
  
Kroz tekstove raspoređene u 6 glavnih kategorija (Živi svijet, Čovjek, 
Evolucija, Okoliš, Moja Zemlja i Uradi sam), biopojmovnik te 
interaktivne kvizove znanja, djeca i mladi s područja RH i susjednih 
zemalja, njihovi roditelji i nastavnici imaju pristup vizualno atraktivnom, 
kvalitetno dizajniranom, sadržajno stručnom, aktualnom i provjerenom 
portalu koji je relevantan izvor izvaninstitucionalnog obrazovanja na 
ovim prostorima.  
 
Portal je pokrenut 1. lipnja 2012. Izradilo ga je 40 osoba u suradnji s 2 
neprofitne organizacije (udruge BIUS i BIOM), uz potporu 10 
znanstvenika i pojedinaca iz 9 različitih institucija u Republici Hrvatskoj 
i inozemstvu. Projekt pokretanja portala sufinanciran je sredstvima 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, od kada se redovito nadopunjava isključivo na volonterskoj razini. 
 
Osim glavne urednice Jelene Likić i stručne suradnice Matee Jarak (do ožujka 2017.), za portal doprinosi 5 ljudi. Tijekom 2017. godine 
objavljeno je 18 autorskih tekstova, broj kvizova ostao je 4, kao i prethodnih godina, a broj pojmova u pojmovniku iznosio je 442 (28 objavljenih 
pojmova u 2016.).  

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Leptiri%20žive%20samo%20jedan%20dan%20–%20istina%20ili%20zabluda?
http://biologija.com.hr/modules/AMS/article.php?storyid=8228
http://biologija.com.hr/modules/AMS/article.php?storyid=8228
http://biologija.com.hr/modules/AMS/article.php?storyid=8099
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U 2017. godini (podatak od 14.12.2017.) portal je posjećen  343 064 puta (mjesečno više od 29 800  posjeta), sa zabilježenih 215 103 
pojedinačnih posjetitelja (podaci servisa Google Analytics). Portal je, zbog manjka kapaciteta i ljudskih resursa tijekom 2017. objavljivao sadržaj 
na društvenim mrežama smanjenim obujmom te smo, radi ekonomičnosti, spojili stranice portala s kanalom portala Biologija.com.hr. 
  
Najčitaniji članak u 2017. godini bila je vijest „Što mogu zaključiti iz nalaza svoje krvne pretrage?“, „Proslavite rođendan s Biotekom!“ te 
„Naučite razlikovati najčešće vrste hrastova u Hrvatskoj!“. 
 
 

3.  STEM radionice – program znanstvenih radionica  
 

Program obuhvaća radionice iz područja botanike, zoologije, svijeta molekula, čovjeka i zaštite okoliša prožete elementima matematike i 
inženjerstva te uz upoznavanje s najnovijim tehnologijama i njihovom 
ulogom u zaštiti okoliša i prirode. Radionice su namijenjene 
osnovnoškolcima, provode se u Biotekinim prostorima u Zagrebu, a 
obuhvaćaju pripremu i provođenje edukacije koja djeci približava 
brojne STEM teme na vrlo zanimljiv, pristupačan, edukativan i 
eksperimentalan način.   

Najzastupljenija metoda rada obuhvaća znanstvene eksperimente, tj. 
pokuse koje djeca rade samostalno, od početne pretpostavke, preko 
izvođenja pokusa do donošenja zaključka. Za to su vrijeme voditeljice 
u sporednoj ulozi promatranja, pripomaganja i usmjeravanja rada. Na 
radionicama se provode i metode učenja iz primarnih izvora znanja 
(učenje na modelima) te se potiče na istraživanje, kritičko i logičko 
razmišljanje. Dosadašnja iskustva ukazuju da ovaj oblik rada rezultira 
razvojem znatiželje djece prema prirodnim znanostima te potiče razvoj 
samopouzdanja, strpljenja, preciznosti, pedantnosti, kreativnosti, 
analitičnosti i timskog rada.  

Program je pokrenut u studenome 2012. godine, a od 2013. godine, 
kada su radionice ostvarile formalno odobrenje i potporu Agencije za 
odgoj i obrazovanje, svakodnevno se odvija u edukacijskim 
prostorijama udruge. Na programu je zaposlena voditeljica programa edukacije za djecu i mlade, Kristina Duvnjak koja, uz svakodnevni rad s 

http://www.bioteka.hr/modules/covjek/article.php?storyid=24
http://www.bioteka.hr/modules/uradisam/article.php?storyid=50
http://www.bioteka.hr/modules/zemlja/article.php?storyid=45
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djecom i mladima, koordinira i mentorira volontere i vanjske stručne suradnike. Tijekom 2017. na poslovima edukacije djece u sklopu STEM 
radionica sudjelovali su sljedeći zaposlenici i stručni suradnici: Matea Jarak, Petra Peleš, Jelena Likić, Maja Hrustić i Maja Ćaćić. 
 
Tijekom 2017. godine na radionicama je mjesečno sudjelovalo u prosjeku 20-ak djece, dolazeći jedanput tjedno na jednosatnu edukaciju u 
prostore udruge. Na ovaj se način tijekom 2017. godine u prostorima udruge održalo više od 130 različitih znanstvenih radionica. Redoviti 
program održava se od rujna do lipnja, prateći  školsku godinu i kurikulum, kojemu je izravna nadopuna.  
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Osim u prostorima Udruge, radionice su se tijekom 2017. održavale i na drugim mjestima u Zagrebu i okolici. Tako su u suradnji s udrugom 
Nova škola iz Samobora održane dvije radionice za 24 djece te ciklusi radionica za 15-ak djece u OŠ Gustava Krkleca i OŠ Frana Galovića. 
Znanstvene radionice su gostovale i na sljedećim događanjima: Najveći piknik za školarce, Znanstveni kvart Interlibera, u okviru HRT emisije 
za djecu i mlade „Luka i prijatelji“ te kao dio programa „Bioteka u pokretu“ u brojnim gradovima i školama diljem zemlje. Kroz ove suradnje i 
gostovanja tijekom 2017. godine na znanstvenoj edukaciji udruge Bioteka sudjelovalo je više od 500 djece.   

Ponuda radionica neprestano se proširuje, a informacije o projektu nalaze se na službenim stranicama udruge http://www.udruga.bioteka.hr/, 
kao i na portalima i društvenim mrežama Udruge. Preostala promocija obavlja se na društvenim mrežama te osobnim, telefonskim i e-mail 
kontaktom. Program u svom najvećem dijelu predstavlja aktivnost samofinanciranja, dok u manjem omjeru financiranje provodi putem javnih 
natječaja za udruge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udruga.bioteka.hr/
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4. PANDA – projektna nastava za darovitu djecu 

PANDA je inovativni projekt edukativnog karaktera koji u sinergiji civilnog, javnog i privatnog sektora provodi aktivnosti i metode rada s 
darovitim učenicima razredne nastave. Projekt se metodološki oslanja na istraživačku i projektnu nastavu koja obuhvaća aktualne teme i 
izazove svijeta u kojem živimo: bioraznolikost, održivi razvoj, energiju te zaštitu okoliša i prirode. Glavni ciljevi projekta bili su uvrstiti 
prirodoslovne i srodne teme u sustav izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, omogućiti darovitim učenicima kreativan istraživački rad i 
primjenu eksperimentalne znanstvene metode kao nadopune školskog kurikula te potaknuti njihov interes za prirodne znanosti, samostalno 
istraživanje, osmišljavanje i provođenje vlastitih projekata iz prirodoslovlja. Naposljetku, projektom smo željeli poticati darovitu djecu na 
pohađanje studija u polju prirodnih znanosti i kasniji rad u području znanosti ili znanstvenog poduzetništva.  

 

U ovom projektu sudjelovalo je 20 
darovite djece kroz 24 radionice u udruzi 
Bioteka te radionicama i terenskim 
izletima u suradnji s partnerima projekta 
(Tragus, ABB, Zoo ZG, INSITE) tijekom 
školske godine 2016./2017. Kao jedan od 
rezultata projekta, nastao je Priručnik za 
rad s darovitim učenicima u razrednoj 
nastavi.  

 

Priručnik je osmišljen kao mali vodič za 
rad učitelja s darovitim učenicima 
razredne nastave u području 
prirodoslovlja koji bi učiteljima trebao 
pomoći u prepoznavanju posebnih 
odgojno-obrazovnih potreba darovitih i 
ukazati na temeljne kompetencije učitelja 
za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 
primjerene interesima, mogućnostima i 
potrebama darovite djece.  

 
 
Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 
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5.  PANDA 2 – projektna nastava za darovitu djecu 
 
Panda 2 nastavak je istoimene projektne nastave i edukacije za darovitu djecu kako bi se omogućio kontinuirani rad s darovitom djecom na 
području njihova interesa. U cilju provedbe organizirano je 5 edukativnih modula za 

djecu koja pohađaju 1. - 4. 
razred osnovne škole. I ove godine djeca 
se susreću s aktualnim temama i 
izazovima svijeta u kojemu živimo te će 
kroz 9 mjeseci (listopad 2017. – lipanj 
2018.) projektne nastave nastaviti razvijati 
kritičko, logičko i analitičko promišljanje 
utemeljeno na znanstvenim činjenicama. 
Teme koje će darovita djeca istraživati 
također su aktualne: hrana, poljoprivreda i 
zdravlje, mikrobiologija, geologija, 
geofizika i klimatologija, ponašanje, 
zaštita i dobrobit životinja te znanstvena 
pismenost i samostalan znanstveno-
istraživački rad.  
 
Projektnu nastavu upotpunit će i suradnja 
s volonterima,  i partnerima. Partneri 
projekta su osnovne škole Dragutina 
Tadijanovića i Grigora Viteza te Udruga 
Vjetar u leđa, dok su volonteri i suradnici 
predstavnici sljedećih institucija i udruga: 
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u 

Zagrebu, Udruge ProGEO-Hrvatska i Udruge BIOM te volonteri iz naše udruge.  
 
Darovita će djeca po završetku pojedinog modula imati prilike sudjelovati u 
istraživačko – terenskim izletima vezanim za spomenute teme. Volonteri će, osim rada 
i suradnje s djecom, proći i kroz edukaciju vezanu za pristup i rad s darovitom djecom. Uz to, za sve zainteresirane roditelje djece polaznika 
edukacije bit će organizirane posebne edukacije na kojima će se upoznati s posebitostima darovite djece i pedagoškim metodama koje im 
mogu pomoći pri odgoju. Projekt je sufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. 
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6.  Otključaj tajne živog svijeta 

 
 

Bioraznolikost je temelj života na planetu Zemlji i važna je za svakog od nas. 
Radionice u sklopu projekta “Ključ za život“, radionice su bioraznolikosti i 
očuvanja prirode kroz niz zabavnih „uradi sam“ aktivnosti na otvorenom. 
Djeca od 7 do 12 godina se, radeći u malim timovima, upoznaju s 
identifikacijom biljaka, životinja i gljiva uz determinacijske ključeve 
prilagođene njihovom uzrastu, promatranjem ptica, tehnikama hvatanja 
životinja  i praćenja njihovih tragova, skupljanjem biljaka, a kroz kreativne 
aktivnosti, igre i pokuse upoznaju s terminima kao što su bioraznolikost, 
stanište, hranidbena mreža, ekološki otisak, održivi razvoj itd. Navedene 
teme obrađene su kroz četiri radionice, „Listomanija“, „Uhvati me ako 
možeš“, „Živi laboratorij“  i „Mreža života“ koje vode stručni edukatori iz 
udruge Bioteka. 

7.  
Osim izvođenja radionica na otvorenom, u stvarnoj prirodi, posebnost 
projekta leži u činjenici da se radionice nastavljaju na interaktivni online 

portal Bioteka.hr te predstavljaju njegov offline ekvivalent. Takav način edukacije, prema našim saznanjima, u Hrvatskoj još ne postoji pa ovime 
želimo doprinijeti trajnoj biološkoj edukaciji djece diljem Hrvatske, a u konačnici doprinijeti i razvoju kvalitetnijeg izvaninstitucionalnog 
obrazovanja u Hrvatskoj. Radionice su tijekom 2017. godine provodile Kristina Duvnjak, Petra Peleš i Jelena Likić. 
 
Mjesta u RH u kojima se provodio projekt predstavljena su u nastavku: 
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a) Čepin                                        b) Sv. Martin na Muri                     c) Gola (Koprivnica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radionice u okviru projekta „Otključaj tajne živog svijeta“ održane su: u Čepinu 1. prosinca 2017. za 22 djece, 22. listopada 2017. u Sv. Martinu 
na Muri za 26 djece te u Goli 21. listopada 2017. za 23 djece.  Projekti su sufinancirani sredstvima Općine Čepin, Općine Sv. Martin na Muri te 
Općine Gola. 
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7. AKTIV – obrazovanje djece za okoliš i prirodu        
                                     
 
 
Projekt je sufinancirala Općina Velika Kopanica, a radionice su provedene 1. 
prosinca 2017. u OŠ Ivan Filipović za 12 učenika/ca. 
 
 „AKTIV – obrazovanje djece za okoliš i prirodu“ obuhvaća edukacijske aktivnosti 
koje se primarno provode kroz niz edukativnih, zabavnih i problemski orijentiranih 
”uradi sam” aktivnosti. Tijekom jednodnevne radionice sudionici se, radeći u malim 
timovima, rotiraju u sudjelovanju u 4 radionice koje se na kraju interaktivno spajaju u 
cjelinu.  
 
Modularne radionice tematske su i pokrivaju sljedeća područja: Flora, Fauna, Otpad, 
Klima. Obrađuju se teme poput bioraznolikosti lokalnih biljaka i životinja, a na 
radionici koja tematizira problematiku otpada istražuju se različiti uzroci stvaranja, 
razvrstavanja, ponovne uporabe i recikliranja otpada, i to na praktičan  način uz 
mnoštvo primjera koje djeca mogu sama nastaviti provoditi kasnije u svom domu, 
školi i zajednici. 
 
Edukacija i informiranje u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama 
odvija se sukladno posljednjim znanstvenim i stručnim saznanjima o ovoj temi, 
koristeći problemsko rješavanje kroz timski rad u parovima. Djeca osmišljavaju i 
samostalno „rješavaju“ određeni klimatski problem te svoje rješavanje temelje na 
kompleksnim faktorima koji u stvarnosti i utječu na klimatske promjene.  
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8. Otključaj tajne živog svijeta – morska priča 

 
Cilj projekta "Ključ za život - morska priča " je educirati djecu (dobne skupine 7-12 godina) o važnosti bioraznolikosti i očuvanja prirode s 
posebnim naglaskom na priobalni i obalni ekosustav (supralitoral i mediolitoral), kroz niz zabavnih "uradi sam" aktivnosti na otvorenom. 
 

Tijekom jednodnevne radionice sudionici se, radeći u 
malim timovima, upoznaju s identifikacijom biljaka, algi i 
životinja uz determinacijske ključeve prilagođene 
njihovom uzrastu, tehnikama promatranja i hvatanja 
životinja te praćenja njihovih tragova, kao i skupljanjem 
morskih algi i biljaka. Kroz kreativne aktivnosti, igre i 
pokuse djeca se upoznaju s terminima kao što su 
bioraznolikost, stanište, hranidbena mreža, invazivne 
vrste, ekološki otisak, ali i razne biološke prilagodbe 
koji su organizmi razvili zbog života u obalnom i 
priobalnom području te kako su oni ugroženi ljudskom 
djelatnošću. U stvarnom kontaktu s prirodom i uz 
vodstvo stručnih edukatora/ica projekt im približava 
zadivljujuću raznolikost lokalnih područja te nastoji 
probuditi entuzijazam za provođenje ekoloških i zdravih 
odluka i izbora u svakodnevnom životu.  
 
Radionica traje 3 sata, u što su uključeni povremeni 
odmori. Radionice su tijekom 2017. godine provodile 
Kristina Duvnjak, Jelena Likić i Petra Peleš. 
   
 
 

Gradovi s kojima smo ostvarili suradnju na ovom projektu predstavljeni su u nastavku: 
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A) Dubrovnik 

 
Radionice projekta "Ključ za život - morska priča" provedene su 3. lipnja 2017. u Dubrovniku, u park šumi Velika i Mala Petka. U projektu je 
sudjelovalo 45 osnovnoškolaca Grada Dubrovnika. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Dubrovnika.  

 
 
B) Zadar 
 
U sklopu projekta „Ključ za život - morska priča u Zadru" 11. kolovoza 2017. posjetili smo zadarsku plažu Puntamika gdje smo održali 
radionicu za ukupno 20 djece. Projekt je sufinanciran sredstvima Zadarske županije. 
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9. Postani i ti istraživač na jedan dan!  
 
Ovim projektom učenici imaju priliku samostalno provesti eksperiment te na vlastitom iskustvu doživjeti znanstveni rad, pri čemu potičemo 
razvoj kritičkog i logičnog promišljanja i povezivanja, kao i timski rad prilikom rješavanja problemskih zadataka. 
 
Znamo da su znanja koja steknemo na vlastitom iskustvu najdugovječnija te vjerujemo kako je samostalno provođenje znanstvenih 
aktivnosti pravi način da doprinesemo popularizaciji znanosti među djecom i mladima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj projekt u 2017. proveden je u OŠ Gola, PŠ Gotalovo za 15 djece, a sufinanciran je sredstvima Općine Gola. 
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10. Ljetni znanstveni kamp 2017. u Lošinju!  
 
Ljetni znanstveni kamp 2017. u Malom Lošinju osmišljen je za osnovnoškolsku djecu između 6. i 12. god., s ciljem da svako dijete na vlastitom 
iskustvu iskusi i istraži kako je to biti znanstvenik u laboratoriju, morski biolog koji otkriva dubine Jadranskog mora ili istraživač koji će osmisliti 
kako riješiti problem plastike u moru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt već četvrtu godinu zaredom predstavlja suradnju Udruge Bioteka s Institutom Plavi svijet, a održao se u petak i subotu, 21. i 22. 
kolovoza 2017., od 10:30 do 13:00 h u Oporavilištu za kornjače na Sunčanoj uvali u Malom Lošinju. Projekt je promoviran na svim dostupnim 
kanalima Udruge te lokalnim medijima Malog Lošinja. Odaziv je bio velik te je svih 25 dostupnih mjesta ubrzo bilo popunjeno. Projekt je 
sufinanciran sredstvima Grada Malog Lošinja. 
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11. Ljetni sportski kamp „Camping village Šimuni“, Pag 
 
U okviru Ljetnog sportskog kampa Bioteka je donijela dašak znanosti u međunarodno poznati kamp Šimuni na otoku Pagu. U razdoblju od pet 
tjedana od lipnja do rujna 2017. održavali smo znanstvene radionice iz našeg STEM programa.  
 
Radionice su provodile Kristina Duvnjak i Petra Peleš, dok je preostali dio kampa popunjen zabavno-sportskim sadržajima.   
 

 
 

Kamp je sufinanciran sredstvima tvrtke Fliba d.o.o. 
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12. Aktivni mladi u zaštiti prirode i okoliša 
 
Glavni cilj ovog projekta je osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u prepoznavanju i rješavanju pitanja zaštite okoliša i prirode u svojim 
lokalnim sredinama.  

 
 
Predviđeno trajanje projekta je od 1. studenoga 2017. do 30. 
rujna 2018. Za to vrijeme želimo informirati mlade o njihovim 
pravima i mogućnostima stvaranja zdravog okoliša u lokalnim 
zajednicama. 
 
Prvi koraci ovog projekta, nakon pozivanja zainteresiranih 
sudionika diljem RH, bit će održavanje interaktivnih radionica u 
četiri grada (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), gdje ćemo mlade 
informirati te s njima raspravljati o okolišnoj problematici njihovih 
lokalnih područja.  
 
Nakon rasprave, savjetovanja, ideja i dogovora, uslijedit će 
projektni rad mladih kako bismo zajedno, uz Biotekine mentore, 
pokušali riješiti neke od identificiranih okolišnih problema. 
 
Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku. 
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13. Građani znanstvenici: podržavanje populacija šišmiša šireg područja srednjeg i 
gornjeg toka rijeke Krke 

 
Projekt je započet u studenome 2016., trajao je do srpnja 2017., a sufinanciran je sredstvima Nacionalnog parka 
Krka. Glavni cilj ovog projekta je podržati populacije šišmiša kroz osiguravanje novih, alternativnih staništa za 
obitavanje jedinki te uspostaviti temelje za praćenje stanja populacija šišmiša šireg područja srednjeg i gornjeg 
toka rijeke Krke. Projekt se proveo u suradnji s udrugom Tragus.   
 
Osnovne informacije o projektu i o šišmišima građani znanstvenici dobili su prilikom dvodnevne edukacije 
održane u ispostavi JU „NP Krka“ 
u Drnišu 28. i 29. siječnja 2017. 
Edukacija je uključivala teme 
poput konzervacijske biologije 
(primjere iz prakse zaštite šišmiša, 
te upravljanja i praćenja njihovih 
populacija, informacije o koristima 
koje pružaju šišmiši i sl.), utjecaja 
urbanizacije na šišmiše i 

ponašanja šišmiša (njihove prehrane, načina lova, migracije).  
 
Na idućoj radionici, krajem veljače, izrađene su kućice za 
šišmiše i održana edukacija o metodologiji prikupljanja podataka 
o kućicama i slanju tih podataka stručnom timu.  
 
U fazi praćenja, tijekom proljeća 2017., građani znanstvenici su 
svaka dva tjedna izlazili na teren i prikupljali podatke o kućici i 
njenim stanovnicima u za to posebno pripremljene obrasce. Na 
taj su način bili uključeni u znanstveni i stručni rad, kao i u brigu 
za lokalni okoliš i prirodu. 
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U lipnju 2017., na kraju faze praćenja, građani znanstvenici su poslali prikupljene 
podatke stručnom timu koji je započeo obradu i interpretaciju podataka. Analiza je 
pokazala da su sve kućice smještene na povoljne lokacije na kojima bi se moglo 
očekivati da ih šišmiši prihvate. U tri kućice zabilježena je prisutnost šišmiša. S 
obzirom na kvalitetnu suradnju na provođenju aktivnosti, kao i prezentiranim 
rezultatima, stručni tim smatra da je projekt uspio u svojoj namjeri da lokalnu 
zajednicu uključi u zaštitu šišmiša. 
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Međunarodni projekti 

 
„MINT Exchange“ 

 
Udruga Bioteka od 2014. g. uključena je u međunarodni projekt u kojemu sudjeluju organizacije iz četiriju zemalja: Velike Britanije, Njemačke, 
Francuske i Hrvatske. Projekt obuhvaća razmjenu učenika i učitelja iz navedenih zemalja u kojemu 90 učenika i 6 učitelja iz svake zemlje dva 
puta godišnje polazi jednotjedni program učenja prirodnih znanosti na otvorenom, u prirodi, u neformalnim uvjetima.  
 
Voditelj projekta je centar za mlade JUBI (Schwabishe Jugendbildungs - und Begegnungsstatte Babenhausen) iz Babenhausena u 
Njemačkoj, a svaka od zemalja partnera projekta ima svog lokalnog koordinatora. Koordinator projekta za Hrvatsku je Udruga Bioteka. Projekt 
je trajao tri godine, obuhvatio 14 partnera i više od 300 sudionika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Škole koje su sudjelovale iz Hrvatske su iz Zagreba: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Gimnazija Tituša Brezovačkog i Zdravstveno 
učilište. Tijekom 2017. održane su dvije razmjene učenika te jedna stručna edukacija za profesore. U prvoj razmjeni u Engleskoj od 19. do 25. 
ožujka 2017. sudjelovalo je 15 učenika i učenica iz navedenih škola te šest profesora koji su sudjelovali na edukaciji o metodama učenja 
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znanosti na otvorenom: Hrvoje Malić, prof. biologije, Marina Dumančić, prof. fizike, Karlo Horvatin, prof. biologije i kemije, Gorica Grozdanić, 
prof. biologije i kemije, Šime Sučić, prof. geografije i povijesti i Božena Šmit, prof. geografije. U drugoj razmjeni, u Njemačkoj, sudjelovalo  je 
15 učenika i prof. biologije Ivana Tokić, a program se odvijao od 15. do 20. svibnja 2017. Ovim dvjema razmjenama završene su sve 
planirane razmjene učenika u ovom projektu. 
 
Koordinatorica projekta za Hrvatsku je Kristina Duvnjak koja je, osim u razmjenama, sudjelovala i na završnom projektnom sastanku od 8. do 
12. srpnja 2017. u Parizu.  Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz programa Erasmus+, a trajao je od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2017. 
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Provedene aktivnosti 
 
 

Usluge i proizvodno-prodajne djelatnosti 
 

a) Znanstvene rođendaonice  
 

  
 
Aktivnosti znanstvenih rođendaonica Bioteka je pokrenula početkom 2014., a u 2017. one su nastavljene u povećanom obujmu. Znanstveni 
rođendani u udruzi Bioteka traju 3 h. Obuhvaćaju jednu našu STEM radionicu po izboru slavljenika/ice, dvije edukatorice koje vode STEM 
radionicu te program poslije radionice koji obuhvaća različite društvene igre, kvizove, plesove ili natjecanje u talentima, ovisno o željama 
djece. Tijekom 2017. održano je 11 znanstvenih rođendaonica. U ovim je aktivnostima sudjelovalo više od 180 djece. Znanstvene 
rođendaonice financiraju se aktivnostima samofinanciranja. 
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b) Edukativne usluge 
 
Udruga Bioteka tijekom 2017., u suradnji s tvrtkom SMAK j.d.o.o. izradila je brošuru „Natura 4 kids“ za Nacionalni park Sjeverni Velebit.  
Svojevrstan je to uvod u 2018. kada će Bioteka nastojati proširiti svoju suradnju s drugim javnim ustanovama za upravljanje i zaštitu prirode, 
ne samo u stvaranju zajedničkih edukativnih materijala, nego i u pružanju specifičnih edukacija stručnim suradnicima koji žele proširiti i 
unaprijediti svoju ponudu za posjetitelje. 
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Sudjelovanja na predavanjima, radionicama, kongresima, seminarima: 
 

1. Ciklus tri predavanja „Mreža PRVIH točki kontakta za žrtve nasilja“, ožujak 2017., Kristina Duvnjak 
2. Predavanje „Google za neprofitne organizacije“, travanj 2017., Zagreb, Kristina Duvnjak 
3. Radionica „Kako uspješno napisati i prijaviti projekt Razmjene mladih“, srpanj 2017., Zagreb, Petra Peleš 
4. Trening „BirdID – trening prepoznavanja ptica“, travanj – rujan 2017., više terenskih lokacija diljem RH, Petra Peleš 
5. Ornitološki kamp „Učka 2017.“, rujan 2017., PP Učka, Petra Peleš 
6. Konferencija „Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš“, rujan 2017., Vodice, Petra Peleš 
7. Konferencija „Dobro upravljanje – pametno gospodarenje otpadom kao primjer – Kako građani mogu doprinijeti održivom razvoju svoje 

lokalne zajednice“, listopad 2017., Velika Gorica, Petra Peleš 
8. Skup “Susret ornitologa i promatrača ptica - ornitodruženje” 2017., studeni 2017., Opuzen, Petra Peleš 
9. Konferencija „4. HR eko forum“, studeni 2017., Zagreb, Petra Peleš 
10. Panel diskusija - Perspektiva mladih na tržištu rada, studeni 2017., Maja Ćaćić 

  

Ostvarene suradnje 
 

• Udruge: BIUS, BIOM, Tragus, Institut Plavi svijet, Centar Bistrić, HYLA, Prijatelji životinja, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, 
Nova škola, Vjetar u leđa, Hrvatsko mikrobiološko društvo 

• Institucije: Prirodoslovno – matematički fakultet, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
Veterinarski fakultet, Šumarski fakultet, Zoološki vrt Grada Zagreba,  Nacionalni park Sjeverni Velebit, Nacionalni park Krka, Zadarska 
županija, Grad Dubrovnik, Grad Mali Lošinj, Općina Velika Kopanica, Općina Sv. Martin na Muri, Općina Čepin, Općina Gola, Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatska radiotelevizija, zagrebačke škole: Gimnazija Tituša 
Brezovačkog, Prirodoslovna škola Vladmira Preloga, Zdravstveno učilište Zagreb, OŠ Gustava Krkleca, OŠ Frana Galovića, OŠ 
Dragutina Tadijanovića, OŠ Grigora Viteza te brojne druge obrazovne institucije navedene u projektnim aktivnostima iznad. 

• Tvrtke: Fliba d.o.o, Smak j.d.o.o, Produkcijski tim d.o.o, PaPRika promocija j.d.o.o., ABB d.o.o, Gorea Plus d.o.o., Caparol d.o.o., 
Texo trgovina d.o.o., Copan Zagreb d.o.o,  Monitor i Forum d.o.o., Inteligentni sustavi i informacijske tehnologije d.o.o. 

• Vanjski stručni suradnici: Maja Hrustić, mag. ing. geol., Goran Šafarek, dipl. ing. biologije 

• Međunarodne suradnje: Schwäbische Jugendbildungs-und Begegnungsstätte Babenhausen (Njemačka), Anton Fugger Realschule 
Babenhausen (Njemačka), Comite de Jumelange (Argentre, Francuska), Field Studies Council (Velika Britanija) 

• Volonteri: Petra Peleš, Igor Ivanek, Ivan Antonović, Ivan Špelić, Nikola Medić, Inga Patarčić, Ivana Kovarik, Igor Franić, Darko Krofak, 
Mirna Mazija, Zrinka Domazetović, Žarko Peleš i Ksenija Ondrašek 
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Članstva u međunarodnim organizacijama: 
 

Od travnja 2013. udruga Bioteka članica je mreže za prirodoslovnu edukaciju Real World Learning Network te u 2017. nastavlja biti njezinim 
članom. 
 

 
Medijska pojavljivanja: 

 
• HRT, Hrvatska televizija, 2. program (snimanje emisije „Luka i prijatelji“, za epizode: „Osjetila“, „Sva lica cvijeća“, „Genetika“ i „Dan 

planeta Zemlje“, Kristina Duvnjak)  

• HRT, Hrvatski radio, 1. program (snimanje emisije „Vodič za moderna vremena,“ Jelena Likić, Kristina Duvnjak) 

• HRT, Hrvatski radio, 1. program (snimanje priloga za emisiju „Zavrti zvrk“) 

• Jutarnji.hr (članak o besplatnim STEM radionicama u udruzi Bioteka) 

• 24sata.hr (članak o upisu u STEM mjesečni program) 

• Radio Yammat FM (izvještaj o STEM radionicama) 

• brojni članci i izvještaji u lokalnim medijima diljem Hrvatske o projektima „Ključ za život“ i „Ključ za život – morska priča“  

 

http://www.rwlnetwork.org/
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Institucionalno jačanje 
 
Udruga potiče cjeloživotno obrazovanje svojih članova te neprestano razvija vlastite kapacitete znanja, posebno u područjima stručnog 
usavršavanja iz biologije i drugih znanosti, zaštite prirode i okoliša, popularizacije znanosti, pisanja o znanosti, rada s djecom, komunikacije 
znanosti, novih tehnologija, međunarodnih suradnji, pisanja i provođenja projekata te radu u udruzi općenito.  
 
Kroz provedbu strateških ciljeva i Operativnog plana za 2017. godinu, stvorili smo preduvjete za zapošljavanje novih osoba u udruzi. Krajem 
godine u udruzi su zaposlene 3 osobe, a planiramo odmah početkom 2018. godine zaposliti i četvrtu osobu. Sve navedene osobe bit će, 
odnosno jesu, zaposlene na ugovore o radu, što pak od 2018. otvara mogućnost zapošljavanja još osoba na stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa, budući da prema opsegu zadataka za to svakako postoji potreba. 
 
Uz navedeno, podigli smo razinu raznolikosti izvora financiranja kroz povećanje broja prijavljenih i provedenih projekata i aktivnosti u odnosu 
na 2016. godinu, a povećali smo i razinu samofinanciranja plasiranjem vlastitih usluga (redovitih radionica u prostorima udruge te 
rođendaonica, kao i novim edukativnim uslugama za javne ustanove). Razina proizvodnje i prodaje vlastitih proizvoda pak opada zbog manjka 
ljudskih kapaciteta za provođenje ovih aktivnosti.  
 
Povećanjem ili zadržavanjem broja projekata, čitatelja, pratitelja na društvenim mrežama i porastom broja suradnji s organizacijama iz javnog, 
privatnog i civilnog sektora učvrstili smo i javni utjecaj te vidljivost Udruge.  
 
Kao i do sada, smatramo da će i u budućnosti ova kombinacija projektne i samofinancirajuće djelatnosti udruzi nastaviti osiguravati dugoročnu 
održivost.  
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Sponzori i donatori u 2017. 
 

• Fliba d.o.o. 

• Grad Dubrovnik  

• Općina Velika Kopanica 

• Općina Sv. Martin na Muri 

• Općina Čepin 

• Općina Gola 

• Zadarska županija 

• Grad Mali Lošinj 

• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

• Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 

• Copan Zagreb d.o.o. 
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Financijsko poslovanje  
 
 
Financijsko izvješće bit će dostupno u ožujku 2018., nakon knjigovodstvene obrade cjelovitog Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017., kada 
će i ovaj izvještaj biti nadopunjen. 
 

 
 

Izvješće sastavila: Jelena Likić, predsjednica  
 
 


