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O udruzi Bioteka
Opći podaci:
Puni naziv udruge: Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
Skraćeni naziv: Udruga 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: Okićka 7, 10000 Zagreb
Telefon: 095 2911 984
E-mail: kontakt@bioteka.hr
Datum osnivanja: 23. veljače 2010.
Osnivači: Jelena Likić (predsjednica), Valentina Dominić (potpredsjednica), Kristina Duvnjak (tajnica)
Ukupan broj članova: 47
Broj aktivnih članova: 14
Broj podržavajućih članova: 33
Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga, 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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Misija i vizija
Misija: Educiranje i informiranje o biologiji, ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, zdravlju, prehrani i srodnim temama; promoviranje popularizacije
znanosti; znanstveno - stručni rad iz područja zaštite prirode i okoliša, borba protiv pasivnosti i društvenog neznanja, suradnja sa
znanstvenicima, drugim stručnjacima, organizacijama civilnog i javnog sektora te širokom javnosti.
Vizija: Postati vodeća hrvatska organizacija civilnog društva u informiranju i obrazovanju građana o temama iz područja biologije i srodnih
znanosti.

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: Valentina Dominić
Upravni odbor:
1. Sandra Kolundžija
2. Vedrana Pištelek
3. Predsjednica (Jelena Likić)
4. Dopredsjednica (Valentina Dominić)
5. Izvršni direktor/direktorica (Kristina Duvnjak)
Nadzorni odbor:
1. Linda Bjedov
2. Saša Likić
3. Barbara Milutinović
Osobe u svim Tijelima udruge, izuzev Skupštine, izabrane su na Izbornoj Skupštini udruge Bioteka održanoj 17. siječnja 2014. godine na
mandat od 4 godine.
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Sjedište i ured udruge:
Udruga je i u 2015. godini zadržala postojeće prostore sjedišta i ureda. Svo se operativno djelovanje obavljalo iz uredskih prostorija koje se
zakupljuju putem mjesečnog najma uz anekse ugovora na razdoblje od 6 mjeseci.
Sjedište: Kamenarka 28H, 10010 Zagreb
Ured: Okićka 7, 10000 Zagreb
Zaposlenici udruge:
1. Kristina Duvnjak, koordinatorica programa radionica za djecu i mlade, izvršna direktorica udruge – Ugovor o radu na
neodređeno vrijeme
2. Ivan Car, koordinator programa popularizacije znanosti – Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
od 9. veljače 2015. (ugovor vrijedi do 8. veljače 2016.)

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 rujnu 2015. godine izradila Operativni plan djelovanja za 2016. godinu. Operativni plan prihvaćen je na sastanku
Skupštine 25. rujna 2015.
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.
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Aktivnosti i projekti u 2015.
Nacionalni projekti
Zaposlenici i članovi udruge u 2015. godini prijavili su 12 projekata na različite nacionalne i međunarodne natječaje. Provedene aktivnosti i
projekte 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 2015. godini portal je posjećen 194 546 puta (mjesečno više od 16 000 posjeta), sa zabilježenih 162 881
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 4500 pratitelja. U
prosjeku radnim danom objavljujemo dvije do tri obavijesti, a društvene mreže čine važan kanal za
promociju portala te dolazak čitatelja na isti.
Za portal, uz glavnu urednicu Jelenu Likić i izvršnog urednika Ivana Cara, redovito doprinosi 5 ljudi, a
povremeno piše još 9 osoba. U 2015. godini objavljeno je 198 autorskih članaka i znanstvenih vijesti, u
Kalendaru događanja popraćeno je 169 događanja u RH i šire, te je ostvareno preko 30 suradnji s
portalima, udrugama, tvrtkama i državnim institucijama iz RH i susjednih zemalja.
Portal Biologija.com.hr putem ugovora o sponzorstvu sufinancira tvrtka Fliba d.o.o.
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2. Bioteka.hr – edukacijski portal za djecu
Edukativni internetski portal za djecu – www.bioteka.hr ima za cilj omogućiti djeci 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 01. 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 njegova pokretanja, portal se na tjednoj (u 2015. na mjesečnoj) bazi nadopunjuje novim
autorskim tekstovima i vijestima. Uz glavnu urednicu Jelenu Likić i izvršnog urednika Ivana Cara, za
portal doprinosi 5 ljudi, a povremeno pišu još 4 osobe. Tijekom 2015. godine objavljeno je 17
autorskih tekstova, broj kvizova ostao je 4, kao i prethodnih godina, a broj pojmova u pojmovniku
iznosio je 385 (17 objavljenih pojmova u 2015.).
U 2015. godini portal je posjećen 224 520 puta (mjesečno više od 18 500 posjeta), sa zabilježenih 189 108 pojedinačnih posjetitelja (podaci
servisa Google Analytics). Portal je nastavio sa svojim aktivnim radom i na društvenim mrežama, Facebooku u Twitteru, gdje zajedno koncem
godine bilježi više od 1500 pratitelja.
Portal Biologija.com.hr održava se i nadopunjuje na volonterskoj razini.
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3. Bioteka u pokretu – program znanstvenih radionica
Program obuhvaća radionice iz područja botanike, zoologije, svijeta molekula, čovjeka i zaštite okoliša, a radionice su namijenjene svim
osnovnoškolcima, a obuhvaćaju pripremu i provođenje edukacije koja djeci približava brojne biološke 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. Glavni cilj projekta je da kroz
upoznavanje eksperimentalnog rada na zabavan, poučan i
edukativan način djeci približimo određene biološke teme te na
taj način doprinesemo popularizaciji znanosti na ovim
područjima. Dosadašnja iskustva ukazuju da ovaj oblik rada
rezultira razvojem znatiželje djece prema prirodnim znanostima
te potiče razvoj samopouzdanja, strpljenja, preciznosti,
pedatnosti, kreativnosti, analitičnosti i timskog rada.
Program je pokrenut u studenom 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 (Okićka 7, 10 000
Zagreb). Na projektu je zaposlena koordinatorica programa radionica za djecu i mlade Kristina Duvnjak koja, uz svakodnevni rad s djecom i
mladima, koordinira i mentorira volontere i vanjske stručne suradnike. Tijekom 2015. na poslovima edukacije djece u sklopu programa „Bioteka
u pokretu“ sudjelovalo je 9 stručnih suradnika i studenata.
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Tijekom 2015. godine na radionicama je mjesečno sudjelovalo u prosjeku 20 djece, dolazeći jedanput tjedno na jednosatnu edukaciju. Na ovaj
se način tijekom 2015. godine u prostorima udruge održalo više od 110 različitih znanstvenih radionica. Redoviti program održava se od rujna
do lipnja, prateći tako školsku godinu i kurikulum, kojemu je izravna nadopuna.
Osim u prostorima udruge Bioteka, radionice su se tijekom 2015.
održavale i na drugim mjestima u gradu Zagrebu. Tako je u suradnji
s Centrom za kulturu Peščenica održan ciklus od 12 radionica na
kojima je sudjelovalo oko 100 djece, a radionice su gostovale i na
sljedećim događanjima: Eko fest Maksimir, Story Green Day,
Obiteljski dan na Bundeku, MINI fest u King Crossu Jankomir,
Znanstveni piknik, Znanstveni kvart Interlibera, Pyxie Dust projekt,
Božićni sajam, Najveći piknik za školarce i Čarobni dan. Kroz 2015.
godinu, projekt je ostvario suradnje i s Centrom Bistrić, gradom
Dubrovnikom, gradom Umagom, OŠ Viktora Žganca iz Zagreba, OŠ
Marije i Line i Talijanskom osnovnom školom Galileo Galilei iz
Umaga, knjižnicama grada Zagreba itd. Kroz ove suradnje i
gostovanja tijekom 2015. godine na znanstvenoj edukaciji udruge
Bioteka sudjelovalo je više od 1000 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.
U svrhu promocije programa u sponzorskoj suradnji s tiskarom Grafing tiskano je 10 000 letaka i plakata, od kojih je dio podijeljen u više od 60
osnovnih škola s područja grada Zagreba te više od 20 gradskih knjižnica. Preostala promocija obavlja se na društvenim mrežama te osobnim,
telefonskim i e-mail kontaktom.
Projekt je, uz spomenutu sponzorsku suradnju, financiran vlastitim sredstvima te sredstvima partnera na gostovanjima izvan ureda Udruge.
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4. Petak je dan za istraživački san!
U suradnji i dogovoru s pet knjižnica u Gradu Zagrebu koje su iskazale interes za održavanjem naših znanstvenih radionica organizirala se
edukacija za oko 100 djece iz škola s kojima knjižnice usko surađuju. Radionice su se, kao nadopuna školskom kurikulumu, održavale tijekom
nastavnih sati osnovnoškolaca nižih razreda te su ovim projektom dobili priliku doživjeti znanost kao nešto što može biti lako, razumljivo i
zanimljivo kroz osobno iskustvo provedbe pokusa.

Projekt je u razdoblju od rujna do kraja prosinca 2015. godine održan u sljedećim knjižnicama: Knjižnica Knežija, Knjižnica Voltino, Knjižnica
Medveščak, Knjižnica Tina Ujevića i Knjižnica Augusta Cesarca. Radionice su održavali voditeljica projekta Kristina Duvnjak i Ivan Car,
magistar ekologije i forenzike, zaposlen na stručnom osposobljavanju u udruzi Bioteka.
Projekt je sufinanciran sredstvima tvrtke Hrvatska elektroprivreda d.d.
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5. Postani i ti istraživač na jedan dan – Umag!
Kroz aktivnosti projekta „Postani i ti istraživač na jedan dan!“ 27. i 28. travnja 2015. proveli smo edukaciju s više od 120 učenika i učenica 5.
razreda (pet razrednih odjeljenja) OŠ Marije i Line i talijanske OŠ Galileo Galilei iz Umaga. Zadatak ovim petašima bio je provesti znanstvenu
radionicu, tj. eksperiment pod nazivom „Skrivene boje lišća“.
Radionice su provedene u grupama do 12 djece, pri čemu je svaki učenik i učenica dobio/la priliku upoznati se s osnovnim laboratorijskim
priborom te samostalno provesti pokus, što je iznimno važno, posebice kada se pokazalo da iskustveno učenje na vlastitom primjeru donosi
najbolje rezultate.
Na kraju edukacije provedena je i evaluacija rezultata, pri čemu je od 46 učenika/ca njih 43 (93,47 %) izjavilo da želi pohađati još ovakvih
radionica.

Projekt, koji je sufinanciran sredstvima Grada Umaga, provele su voditeljica Kristina Duvnjak te edukatorica Maya Sertić.
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6. Ljetni znanstveni kamp u Lošinju!
Djeci između 7 i 12 godina omogućili smo bijeg od ljetnih vrućina u svijet znanosti gdje je
svako dijete dobilo priliku postati znanstvenik na Ljetnom znanstvenom kampu u Malom
Lošinju!
Projekt se temelji na znanstvenim radionicama „Bioteka u pokretu!“, ali proširen je i
nadopunjen radionicama na otvorenom kako bismo, među ostalim, upoznali polaznike i s
lokalnom bioraznolikošću Malog Lošinja. Tako smo se u obližnjem parku upoznavali s biljnom i
životinjskom raznolikošću, ali i s bioraznolikošću koja je karakteristična za morski plićak
stjenovite plaže na Sunčanoj uvali Malog Lošinja. Uz radionice na otvorenom, u kampu su se
održavali i znanstveni pokusi poput onih u kojima smo otkrivali koliko vitamina ili šećera ima u
voću i povrću, kako DNA učiniti vidljivom, koje sve boje krije lišće, kako napuhati balone uz
pomoć kvasaca ili kako napraviti „fosile“!
Ljetni znanstveni kamp u Malom Lošinju udruga Bioteka organizirala je u suradnji s Pučkim
otvorenim učilištem Mali Lošinj te Institutom Plavi svijet, a održavao se od 20. srpnja do 7.
kolovoza 2015. i bio je dostupan na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku
zahvaljujući članovima i vanjskim suradnicima udruge Bioteka: Petri Peleš, Borisu Božiću,
Dunji Delić, Jeleni Likić te Valentini Dominić. Voditeljica projekta bila je Kristina Duvnjak.
U svrhu promidžbe projekta tiskani su plakati na hrvatskom i engleskom jeziku te letci koji
opisuju program kampa na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Također,
kako bismo projekt predstavili posjetiteljima Malog Lošinja, vizualno je osmišljen i promotivni
štand kojim smo u centru Malog Lošinja predstavljali projekt svakog dana tijekom trajanja
projekta.
Projekt je financiran vlastitim sredstvima Udruge.
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7. Zaštita voda na kršu
Znanstveno-edukacijski centar Speleo kuća u Vodicama (Općina Lanišće) 26. i 27.
svibnja 2015. okupio je polaznike Dječjeg vrtića Grdelin i učenike Osnovne škole
Vazmoslav Gržalja te njihove odgojitelje i učitelje na edukativnim radionicama o zaštiti
vode na kršu. Ovu smo edukaciju proveli u okviru europskog projekta Život – Voda
(Živo!), a organizirana je od strane Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije.
Za 50–ak sudionika i sudionica provedene su četiri radionice u sklopu zajedničke
teme zaštite voda na kršu. Edukacija je osmišljena
na principu iskustvenog učenja, u cilju boljeg
upoznavanja krških obilježja i fenomena te
podizanja svijesti o važnosti zaštite krša za kvalitetu
pitkih voda.
Edukacija je obuhvaćala kratko uvodno predavanje
o krškim oblicima, nakon čega su polaznici
radionica uz pomoć klorovodične kiseline mogli istražiti utjecaj vode na vapnenačke stijene. Uz to, ranije je
pripremljen i izrađen model krša na kojemu su sudionici mogli sami isprobati i vidjeti kako čovjekov odnos
prema prirodi utječe na krš, a onda i na zdravlje čovjeka i prirode. Svi sudionici radionica su, koristeći
navedeni model, kroz jednostavnu igru upoznali i životinjske vrste koje žive u kršu s posebnim naglaskom
na endemske vrste.
Na radionicama su prisustvovali predškolski uzrasti te treći i četvrti razredi područnih škola Livade, Vrh,
Roč i Lanišće, kao i njihovi odgojitelji, odnosno učitelji u cilju osposobljavanja za samostalnu provedbu
sličnih sadržaja u budućnosti. Edukaciju su provele Kristina Duvnjak i edukatorica Ivana Gudac.
Projekt ŽIVO! provodi se uz financijsku potporu Europskog fonda za regionalni razvoj, a adresira strateške
ciljeve Europske unije vezane uz održivi razvoj i zaštitu okoliša poput očuvanja bioraznolikosti, kvalitetnijeg gospodarenja otpadom i vodom,
zaštite prirodnih bogatstava pograničnog područja te razvoja svijesti o potrebi zaštite okoliša.

14

Izvješće o radu udruge Bioteka za 2015.godinu

8. Ključ za život – morska priča
Radionice u sklopu projekta održale su se u Dubrovniku, 3. i 4. listopada 2015. na plaži Kolorina. Cilj projekta 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 su upoznati s identifikacijom biljaka, algi i
životinja, uz determinacijske ključeve prilagođene njihovom uzrastu, tehnikama promatranja i hvatanja životinja te praćenja njihovih tragova,
kao i sa skupljanjem morskih algi i biljaka. Sve ove aktivnosti začinili smo s puno kreativnih igara i zabave.
Radionice su proveli članovi Udruge: Kristina Duvnjak, Jelena Likić, Ivan Car i Petra Peleš. Projekt je najavila izrada i objava internetskog
bannera koji je izradila podpredsjednica Udruge, Valentina Dominić.

Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Dubrovnika, a više detalja može se pronaći ovdje.
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9. Mali ekolozi – velike nagrade!
Udruga Bioteka i trgovački lanac Emmezeta tijekom studenoga 2013. pokrenuli su nagradni natječaj „Mali ekolozi - velike nagrade!“. Projekt je
namijenjen razrednim odjeljenjima osnovnih škola, pri čemu je potrebno osmisliti, a onda i provesti projekt vezan uz zaštitu okoliša i prirode u
školi i/ili u lokalnoj sredini. Cilj natječaja je probuditi svijest i proaktivan stav u zaštiti okoliša i prirode
među
učenicama
i
učenicima osnovnih škola
na
području
Republike
Hrvatske.
U
prve
dvije
godine
natječaja sudjelovalo je 489
razrednih odjeljenja u RH, s
procijenjenih više od 7000
učenika/ca.
U lipnju 2015. godine
objavljeni su pobjednici
druge sezone natječaja, a u
rujnu je pokrenuta treća
sezona u kojoj se nagradni
fond povećao. Naime, za
sezonu 2015./16. osigurana
su notebook računala za
prva tri pobjednička razreda za svakog učenika/cu u razredu i mentora/icu.
Nagradni natječaj u novoj je sezoni dobio i svoju internetsku stranicu, www.mali-ekolozi.hr, gdje se mogu pratiti sve povezane objave, a kao i
do sada sve su informacije dostupne i na internetskim stranicama Udruge, www.bioteka.hr, www.udruga.bioteka.hr i www.biologija.com.hr.
Nagradni natječaj sufinanciran je sredstvima tvrtke Fliba d.o.o.
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Međunarodni projekti
10. „MINT Exchange“
Udruga Bioteka od 2014. godine 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 traje tri godine, obuhvaća 14 partnera i više od 300 sudionika. Škole koje sudjeluju iz Hrvatske su iz Zagreba: Prirodoslovna škola
Vladimira Preloga, Gimnazija Tituša Brezovačkog i Zdravstveno učilište.
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Tijekom 2015. godine održane su dvije razmjene učenika. Centar Field Studies Council (mjesto Lindale, Grange-over-Sands) u Engleskoj bio je
domaćin prve razmjene od 11. do 18. travnja 2015. godine. U ovoj razmjeni je sudjelovalo 14 učenika iz Gimnazije Tituša Brezovačkog,
Zdravstvenog učilišta i Prirodoslovne škole Vladimira Preloga iz Zagreba, pod vodstvom svojih prof. biologije i kemije: Branke Horvat i Karla
Horvatina.
Druga razmjena učenika, od 25. studenog do 5. prosinca 2015. odvijala se u centru JUBI (mjesto Babenhausen) u Njemačkoj. Na ovoj razmjeni
sudjelovalo je 15 učenika/ca iz navednih škola u pratnji prof. biologije Hrvoja Malića i prof. biologije i kemije Gorice Grozdanić.

Koordinatorica projekta za Hrvatsku je Kristina Duvnjak koja, osim u razmjenama, sudjeluje i na projektnim sastancima koordinatora zemalja
kojima je cilj detaljna priprema programa razmjene. Tijekom 2015. održan je jedan takav sastanak od 3. do 7. ožujka 2015. u centru Field
Studies Council u Engleskoj. Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz programa Erasmus+.
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Provedene aktivnosti
11.

Usluge i proizvodno-prodajne djelatnosti

Navedene aktivnosti financirane su sredstvima udruge, a služe u svrhu povećanja stope samofinanciranja.

I.

Znanstvene rođendaonice
Aktivnosti znanstvenih rođendaonica Bioteka je pokrenula početkom 2014., a u 2015. one su
nastavljene u povećanom obujmu. Znanstveni rođendani u udruzi Bioteka traju 3 h. Obuhvaćaju
jednu našu radionicu po izboru slavljenika/ice, dvije edukatorice koje vode znanstvenu radionicu te
program poslije radionice koji obuhvaća različite društvene igre, kvizove, plesove ili natjecanje u
talentima, ovisno o željama djece. Tijekom 2015. održano je 9 znanstvenih rođendaonica tijekom
vikenda u prostorima ureda udruge, dok su se neki rođendani odvijali i u vlastitim domovima
slavljenika.
Tijekom 2015. u ovim je aktivnostima sudjelovalo više od 150 djece.

II.

Biotekini herbariji i ostali proizvodi

Sakupljanje i prešanje biljaka te njihovo slaganje u zanimljive okvire je projekt koji se krije pod
nazivom ''Biotekini herbariji''. Osmislili smo ga u cilju popularizacije botanike te proizvodnje nečeg
novog i unikatnog. Radi se o originalnom hrvatskom proizvodu, budući da su biljke sakupljene na
području cijele Hrvatske, a okviri su također rad hrvatskih proizvođača.
Na ovom projektu rade botaničari udruge Bioteka, a ponudu stalno unaprjeđujemo i predstavljamo
na događanjima na kojima sudjeluje udruga. U 2015. godini Biotekini herbariji prezentirani su u
sklopu Ljetnog znanstvenog kampa u Lošinju te manifestacije Znanstveni piknik održane u
prosincu. Informacije o Biotekinim herbarijima nalaze se na portalu Biologija.com.hr.
Tijekom godine za potrebe prodaje na spomenutim događanjima ručno je izrađeno 50 Biotekinih
dječjih torbi sa životinjskim motivima te više od 100 narukvica i ogrlica za djecu i odrasle. Nastavljena je i prodaja ranije tiskanih Biotekinih
bilježnica za djecu s popularnim motivima s portala www.bioteka.hr.
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12.





Sudjelovanja na predavanjima, radionicama, kongresima, seminarima:

Tribina „Lov na život u svemiru. Jesmo li sami?“, Jelena Likić, siječanj 2015., Zagreb
Predavanje „Čovjek - od animalizma do intelekta", Ivan Car, travanj 2015., Zagreb
Stručno usavršavanje "Osnove PR za organizacije civilnog društva", Kristina Duvnjak, studeni 2015., Zagreb
Konferencija „International Conference on Evolution and Behaviour (ICEB)“, Ivan Car, studeni 2015., Zagreb

13.

Ostvarene suradnje

Udruge: BIUS, BIOM, Institut Plavi svijet, Centar Bistrić, HYLA, Udruga „Naša djeca“ Umag, Udruga Profesor Baltazar, Pokreni ideju - udruga
za promicanje socijalnih inovacija, Udruga Praktikum, Društvo za promicanje hrvatske kulture i baštine "Šokadija - Zagreb", Udruga studenata
Primus, Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja, Hrvatsko mirmekološko društvo, Mreža popularizatora znanosti.
Institucije: Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Zoološki vrt Grada Zagreba, Istarska županija, Tehnički muzej u Zagrebu, Kulturni
centar Peščenica, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Arheološki muzej u Zagrebu, Prirodoslovni muzej u Zagrebu, Prirodoslovni muzej u
Dubrovniku, Grad Umag, Grad Dubrovnik, Knjižnice Grada Zagreba, Gimnazija Tituša Brezovačkog, Prirodoslovna škola Vladmira Preloga,
Zdravstveno učilište Zagreb, OŠ Viktora Žganca, Zagreb, OŠ Marije i Line, Umag, OŠ Lapad, Dubrovnik, Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj te
brojne druge obrazovne institucije navedene u projektnim aktivnostima iznad.
Tvrtke: Fliba d.o.o, Pariassane j.d.o.o, Smak j.d.o.o, Produkcijski tim d.o.o, Alfa d.d., Prilika dana d.o.o (Ponuda dana), EKUPI d.o.o., PaPRika
promocija j.d.o.o., Adria Media Zagreb d.o.o .
Vanjski stručni suradnici i studenti: Ivana Gudac, mag. ing. geol., Petra Peleš, mag. oecol. et prot. nat. i mag. ing. agr., Boris Božić, mag.
oecol. et prot. nat., Dunja Delić, mag. oecol., Maja Hrustić, mag. ing. geol. te studentice biologije Maya Sertić, Martina Hojsak, Marija Mihalić i
Mirta Vugrin.
Međunarodne suradnje: Schwäbische Jugendbildungs-und Begegnungsstätte Babenhausen (Njemačka), Anton Fugger Realschule
Babenhausen (Njemačka), Field Studies Council (Velika Britanija), Comite de Jumelange (Argentre, Francuska).
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14.

Članstva u međunarodnim organizacijama:

Od travnja 2013. udruga Bioteka članica je mreže za prirodoslovnu edukaciju Real World Learning Network te u 2015. nastavlja biti njezinim
članom.

15.














Medijska pojavljivanja:

HRT, Hrvatska televizija, 1. program (snimanje radionice „Sok ili šok“ u Dječjem Vrtiću Mali istraživač za emisiju „Dobro jutro Hrvatska“,
Kristina Duvnjak)
HRT, Hrvatska televizija, 2. program (snimanje radionice „Skrivene boje lišća“ u OŠ Julija Klovića iz Zagreba, za snimanje emisije „Puni
krug“, Školski sat, Kristina Duvnjak)
HRT, Hrvatski radio, 1. program (dva snimanja za 8 priloga za emisiju „Zagrlimo Europu“, Kristina Duvnjak)
HRT, Hrvatski radio, 2. program (emisija „Čičak“: najava nagradnog natječaja „Mali ekolozi-velike nagrade!“, Kristina Duvnjak)
Radio Jadranka, Mali Lošinj (najava Ljetnog znanstvenog kampa u Malom Lošinju, Kristina Duvnjak)
Z1 televizija (gostovanje u emisiji „Svakodnevnica“, Kristina Duvnjak)
Jabuka TV (gostovanje u emisiji „Svakodnevno“, Kristina Duvnjak)
Hrvatski radio Požega (najava nagradnog natječaja „Mali ekolozi-velike nagrade!“, Kristina Duvnjak)
Radio Yammat FM (prilog o radionici „Raketa za pročišćavanje“ održanoj na Dan planeta Zemlje, Kristina Duvnjak)
Dječji zabavnik 24 sata (članak o radionicama „Bioteka u pokretu!“)
Nacional (članak o znanstvenim rođendaonicama)
Internetska stranica Zg-magazin (članak o radu udruge Bioteka)
Večernji list (članak objave rezultata nagradnog natječaja Mali ekolozi - velike nagrade!)
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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, 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 2015. godinu, stvorili smo preduvjete za zapošljavanje nove osobe u udruzi, što
očekujemo u 2016. godini. Ukoliko se na državnoj razini održe najave novih mjesta za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa, do kraja 2016. godine na ovaj način planiramo razviti tim od 4 djelatnika koja rade u uredu udruge.
Podigli smo razinu raznolikosti izvora financiranja kroz povećanje broja ostvarenih projekata i aktivnosti u odnosu na 2014. godinu, a podigli
smo i razinu samofinanciranja plasiranjem vlastitih usluga (posebno redovitih radionica u prostorima udruge te rođendaonica) i zadržali prodaju
ranije proizvedenih proizvoda. Vjerujemo da će ova kombinacija projektne i samofinancirajuće djelatnosti udruzi osigurati dugoročnu održivost.
Povećanjem broja projekata, čitatelja, pratitelja na društvenim mrežama i porastom broja suradnji s organizacijama iz javnog, privatnog i
civilnog sektora povećali smo i javni utjecaj i vidljivost udruge.

Donatori u 2015.







EU (Erasmus + program)
Fliba d.o.o.
HEP d.d
Grad Dubrovnik
Grad Umag
Tiskara Grafing
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Financijsko poslovanje
Prihodi
Članarine

50,00 kn

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

Prihodi od financijske imovine

6.672,00 kn

38,00 kn

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Prihodi od refundacija

20.000,00 kn

202.853,00 kn

3.070,00 kn

Prihodi od pružanja usluga

50.826,00 kn

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

24.000,00 kn

Ostali nespomenuti prihodi

44.300,00 kn

UKUPNI PRIHODI: 351.809,00 kn
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Rashodi
Plaće za redovan rad

40.840,00 kn

Doprinosi na plaće

25.805,00 kn

Naknade troškova radnicima

22.185,00 kn

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

6.623,00 kn

Usluge telefona, pošte i prijevoza

87.071,00 kn

Usluge promodžbe i informiranja

2.339,00 kn

Zakupnine i najamnine

27.364,00 kn

Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge

441,00 kn
3.446,00 kn

Rashodi za materijal i energiju

15.515,00 kn

Ostali financijski rashodi

1.653,00 kn

Tekuće donacije

2.249,00 kn

Ostali nespomenuti rashodi
Ostali nespomenuti materijalni rashodi

48.643,00 kn
6.467,00 kn

UKUPNI RASHODI: 290.641,00 kn
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Financijska izvješća
Na temelju stvarno nastalih prihoda i rashoda u 2015. godini kreiran je Financijski izvještaj neprofitne organizacije:



Izvještaj o prihodima i rashodima
Bilanca

BIL-NPF
IMOVINA (AOP 002+074)
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)
PR-RAS-NPF
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

6.371

46.748

6.371
Ostvareno u istom
razdoblju prethodne
godine
119.643

46.749
Ostvareno u izvještajnom
razdoblju
351.809

147.225

290.641

0

34.302

26.896

0

Izvješće sastavila: Jelena Likić, prof. biologije, predsjednica
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