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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.
Osnivačice: Jelena Likić (predsjednica), Valentina Dominić (potpredsjednica), Kristina Duvnjak (tajnica)1
Ukupan broj članova: 12
Broj aktivnih članova: 12
Broj podržavajućih članova: 0
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.

1

Podaci iz 2010. godine kada je udruga osnovana. Funkcija tajnice nije važeća od 2014. godine.
2

Izvješće o radu udruge Bioteka za 2016.godinu

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. Izvršna 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 2016. 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. U prosincu 2016. godine potpisan je posljednji aneks
ugovora koji će biti važeći do 30. lipnja 2016. Udruga će stoga u 2017. potražiti novi prostor, adekvatniji rastućoj količini opreme, korisnika
naših aktivnosti i broju zaposlenika.
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. do 8. veljače 2016.
3. Matea Jarak, stručna suradnica – Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 16. svibnja 2016. do
15. svibnja 2017.
4. Jelena Likić, voditeljica projekta PANDA – projektna nastava za darovitu djecu, predsjednica udruge - Ugovor o radu na
određeno vrijeme od 15. prosinca 2016. do 31. kolovoza 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 2016. godine izradila Operativni plan djelovanja za 2017. godinu. Operativni plan prihvaćen je na Skupštini 21.
prosinca 2016.
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.

6

Izvješće o radu udruge Bioteka za 2016.godinu

Aktivnosti i projekti u 2016.
Nacionalni projekti
Zaposlenici i članovi udruge u 2016. godini prijavili su 42 projekta 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 2016. godini portal je posjećen 225 770 puta (mjesečno više od 18 800 posjeta), sa zabilježenih 140 051
pojedinačnim posjetiteljem (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 5400 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 stručnu suradnicu Mateu Jarak, redovito doprinosi 2 ljudi, a
povremeno piše još nekoliko osoba. U 2016. godini objavljeno je 249 autorskih članaka i znanstvenih
vijesti, u Kalendaru događanja popraćena su 73 događaja u RH i šire, te je na godišnjoj razini ostvareno
oko 10 suradnji s portalima, udrugama, tvrtkama i državnim institucijama iz RH i susjednih zemalja.
Najčitaniji članak 2016. godine bio je „Koliko je zapravo velik atom?“, dok su dvije akcije koje je portal
podupirao poput, „Potrage za jelenkom“ i „Pravila ponašanja prilikom susreta s dupinom ili kitom„,
pregledane više od 4200 puta.
Rad portala Biologija.com.hr sufinancira tvrtka Fliba d.o.o., dok portal donacijom proizvoda podupiru tvrtke
Gorea plus d.o.o. i Texo trgovina 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 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 njegova pokretanja, portal se na tjednoj (u 2016. na mjesečnoj) bazi nadopunjuje novim
autorskim tekstovima i vijestima. Osim glavne urednice Jelene Likić i stručne suradnice Matee
Jarak, za portal doprinosi 5 ljudi. Tijekom 2016. godine objavljena su 33 autorska teksta, broj
kvizova ostao je 4, kao i prethodnih godina, a broj pojmova u pojmovniku iznosio je 414 (36
objavljenih pojmova u 2016.).
U 2016. godini portal je posjećen 365 687 puta (mjesečno više od 30 400 posjeta), sa
zabilježenih 219 715 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 1200 pratitelja.
Najčitaniji članak u 2016. godini bila je vijest „Postojnska čovječja ribica u iščekivanju bebe“, dok
je vijest o našem dolasku u Zadar na radionicu u sklopu projekta „Ključ za život – morska priča u
Zadru“ pročitana preko 5 500 puta.

Portal Bioteka.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. Radionice su namijenjene
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 programu 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
2016. na poslovima edukacije djece u sklopu programa „Bioteka u pokretu“ sudjelovali su
sljedeći stručni suradnici i studenti: Ivan Car, Matea Jarak, Petra Peleš, Jelena Likić, Mirta
Vugrin, Mateja Miklečić, Marko Doboš, Igor Ivanek, Ana Šimičev, Maja Hrustić i suradnici iz
Hrvatskog mirmekološkog društva: Boris Božić, Filip Cesarec i Petra Novina.
Tijekom 2016. 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
2016. godine u prostorima udruge održalo više od 128 različitih znanstvenih radionica.
Redoviti program održava se od rujna do lipnja, prateći tako školsku godinu i kurikulum, kojemu je izravna nadopuna.
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Od listopada 2016. ostvarena je i suradnja s OŠ Borovje i OŠ Davorin Trstenjak iz Zagreba gdje se radionice redovito odvijaju jednom tjedno.
Plan je ostvariti dugotrajnu suradnju s ovim školama (i proširiti na druge osnovne škole) u kojima će se radionice odvijati tijekom cijele školske
godine i tako omogućiti polaznicima dodatnu, izvannastavnu znanstvenu edukaciju.
Osim u prostorima udruge Bioteka, radionice su se tijekom 2016. održavale i na drugim mjestima u gradu Zagrebu i šire. Tako su u suradnji s
udrugom Nova škola iz Samobora održane dvije radionice za 24 djece te promotivnih šest radionica za više od 100 djece u OŠ Davorin
Trstenjak. Znanstvene radionice su gostovale i na sljedećim događanjima: Eko fest Maksimir, MINI fest u King Crossu Jankomir, Kids club
Point centra, Znanstveni piknik, Znanstveni kvart Interlibera i Čarobni dan. Tijekom 2016. godine, projekt je ostvario suradnje i s Centrom
Bistrić, OŠ Ksavera Đjalskog, Goethe Institutom te brojnim gradovima i školama diljem zemlje. Kroz ove suradnje i gostovanja tijekom 2016.
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. Preostala promocija obavlja se na društvenim mrežama te osobnim, telefonskim i e-mail
kontaktom. Program je financiran samofinanciranjem.

4. PANDA – projektna nastava za darovitu djecu
Projekt „PANDA – projektna nastava za darovitu djecu“ inovativni je projekt edukativnog karaktera koji, u sinergiji civilnog, javnog i privatnog
sektora, provodi aktivnosti s darovitom djecom, polaznicima 1. – 4. razred osnovne škole. Projekt se metodološki oslanja na istraživačku i
projektnu nastavu, koja obuhvaća aktualne teme i izazove svijeta u kojemu živimo: bioraznolikost, održivi razvoj, zdravu i odgovornu prehranu,
energiju te zaštitu okoliša i prirode. Glavni ciljevi projekta su omogućiti dostupnost kreativnog istraživačkog rada kao nadopunu školskom
kurikulumu, a kroz upoznavanje eksperimentalnog znanstvenog rada uvrstiti prirodoslovne i njima srodne teme u sustav izvaninstitucionalnog
obrazovanja, pri čemu želimo doprinijeti i zanimanju darovite djece za studiranje znanosti i kasniji rad u području znanstvenog poduzetništva.
Djeca će sudjelovanjem u projektu (koji je započeo 15. prosinca 2016. i traje do 31. kolovoza 2017.) učiti kako rješavati probleme, prikupljati i
interpretirati podatke te ih praktično iskoristiti. Uz to ćemo ih poticati na kritičko, logičko i analitičko promišljanje u svrhu inovativnog rješavanja
problema, što će djelovati i na razvoj njihova samopouzdanja, strpljenja, preciznosti, kreativnosti i timskog rada. Projektna će se edukacija
provoditi u prostorima udruge Bioteka, Centra „Bistrić“ te uredskim i terenskim prostorima partnera (Tragus, ABB, Zoo ZG, INSITE), a u
edukacije će biti uključene i dvije partnerske škole iz Zagreba (OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Grigora Viteza). Rezultat ove suradnje bit će
provedene 24 projektne edukacije te publiciran Priručnik za rad s darovitim učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole koji će besplatno moći
koristiti sve zainteresirane osnovne škole u Republici Hrvatskoj.
Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

10

Izvješće o radu udruge Bioteka za 2016.godinu

5. Pokuse u škole!
„Pokuse u škole!“ je projekt kojim se želi osnovnoškolskoj djeci omogućiti da prirodoznanstvene teme istražuju kroz praktičan rad, tj. eksperimente koji
su temom i strukturom prilagođene njihovom uzrastu izravno u njihovim školama.
Ovim se projektom u dvije zagrebačke škole: OŠ Frana Galovića i OŠ Gustava Krkleca tijekom školske godine 2016./2017., jednom tjedno provodi
dodatni sat znanstvene edukacije za svu zainteresiranu djecu koja vole raditi pokuse, imaju znatiželju i ljubav prema učenju o prirodnim pojavama i
procesima oko sebe i za djecu koja još nisu imala priliku upoznati se sa znanstvenim temama kroz eksprimentalni rad. Projekt je s provođenje
započeo u listopadu 2016., od kada će se u partnerskim školama provoditi šest radionica. Projekt je sufinanciran sredstvima tvrtke HEP d.d.

6. Ključ za život – morska priča
Cilj projekta "Ključ za život - morska priča " je educirati djecu (dobne skupine 712 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 uz obalno 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 potrebni zbog uzrasta sudionika. Radionice su tijekom 2016. godine
provodile Kristina Duvnjak, Jelena Likić, Matea Jarak i Petra Peleš, u suradnji s vanjskim suradnicima u brojnim gradovima diljem zemlje.
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 20. i 21. svibnja 2016. u Dubrovniku, na plaži Banje. U projektu je sudjelovalo
16 osnovnoškolaca Grada Dubrovnika. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Dubrovnika.
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B) Zadar
U sklopu projekta „Ključ za život - morska priča u Zadru" 26. i 27. kolovoza 2016. posjetili smo Zadarsku plažu Puntamika gdje smo održali
radionice za ukupno 44 djece. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Zadra, a popraćen je i prilogom na HRT-u u emisiji Hrvatska uživo.
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C) Split
Radionica projekta "Ključ za život - morska priča u Splitu" provedena je u subotu 22. listopada 2016. u Splitu, u uvali Ježinac. Na radionicama
je sudjelovalo više od 20 osnovnoškolaca Grada Splita. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Splita.
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D) Rabac

U subotu 22. listopada 2016. provedena je akcija čišćenja podmorja u suradnji sa KŠRM i RK Submania iz Zagreba, prilikom čega je očišćeno
više od 3000 m2 predmetnog područja koje je obuhvaćalo lokalitete u blizini rive u Rapcu. Na površinu su izronjene tri automobilske gume,
nekoliko odbačenih vrša, jedan koš za otpatke, više od stotinu staklenih boca, nekoliko desetaka plastičnih boca, kolica za kupovinu te mnoge
druge odbačene predmete kojima nije mjesto na dnu mora. Za to vrijeme članovi Udruge Bioteke čistili su obalni dio od odbačenih opušaka,
plastičnih vrećica, čepova, boca, papira i sličnih otpadaka. Akcija čišćenja trajala je nešto više od 3 sata. Sav otpad razvrstan je u
odgovarajuće spremnike na rivi te je time pravilno zbrinut.
Nakon akcije čišćenja provedena je znanstvena edukativna radionica za četvero sudionika u trajanju od dva sata. U sklopu edukacije sudionici
su upoznali bioraznolikost vrsta lokalnog područja te su učili o važnosti zaštite prirode i okoliša. Naučili su različite metode uzorkovanja, lova,
determinacije i prepoznavanja biljnih i životinjskih vrsta, odnosno savladali su osnove terenskog i laboratorijskog rada. Savladali su i različite
biološke pojmove i procese te se poticalo njihovo propitkivanje, kritika, istraživanje i učenje.
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Upoznali su vlastiti utjecaj na okoliš pomoću termina ekološkog otiska te naučili kako ga smanjiti. Učenjem u prirodi nadopunili su svoje znanje
s nastave prirode/biologije, razvili aktivan odnos prema znanju i korištenju informacija te smatramo da smo na taj način povećali svijest
važnosti zaštite prirode i okoliša, kao i podigli kvalitetu izvaninstitucionalnog obrazovanja u Hrvatskoj.
Osim aktivnosti provedenih na terenu, tijekom trajanja projekta na portalu Biologija.com.hr objavljena su, a na društvenim mrežama Udruge
Bioteka i promovirana, 3 edukativna članka o važnosti očuvanja priobalnih i obalnih staništa te održivom razvoju u obliku jednostavnih "uradi
sam" aktivnosti za širu društvenu zajednicu.
Projekt je sufinanciran sredstvima tvrtke Valamar Riviera d.d.
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E) Rovinj
Radionica je održana na šetališu uvale Lone u gradu Rovinju 19. studenog 2016 za petero djece.
Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Rovinja.
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7. Ljetni znanstveni kamp 2016. u Lošinju!
Ljetni znanstveni kamp 2016. 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 treću godinu zaredom predstavlja suradnju Udruge Bioteka s Institutom Plavi svijet, a održao se u petak i subotu, 22. i 23. srpnja
2016., od 10:30 do 13:00 h u Oporavilištu za kornjače na Sunčanoj uvali u Malom Lošinju. Projekt je promoviran na svim dostupnim kanalima
18
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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.

8. Ključ za život
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
edukatorici iz udruge Bioteka.

9.

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 2016. godine provodili Kristina Duvnjak, Jelena Likić, Matea Jarak, Petra Peleš, Igor Ivanek i Marko Doboš.
Mjesta s kojima smo ostvarili suradnju na ovom projektu predstavljeni su u nastavku.
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A) Koprivnica

Radionice projekta "Ključ za život" provedene su 8. i 9. listopada 2016. u Gradskom parku u Koprivnici. U projektu je sudjelovalo sveukupno
24 učenika osnovnih škola Grada Koprivnice. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Koprivnice.
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B) Velika Kopanica

15. i 16. listopada 2016. edukaciju smo proveli i u parku u Velikoj Kopanici. U projektu je sudjelovalo sveukupno 47 učenika osnovnih škola
velikokopaničkog područja. Projekt je sufinanciran sredstvima Općine Velika Kopanica.
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9. Građani znanstvenici: podržavanje populacija šišmiša šireg područja srednjeg i
gornjeg toka rijeke Krke

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 provodimo u suradnji s udrugom
Tragus s kojom potičemo uključivanje lokalnog stanovništva u zaštitu osjetljivih i zaštićenih skupina sisavaca. Za ovu svrhu osigurat ćemo
edukaciju prijavljenih građana znanstvenika te izgraditi i postaviti do 20 kućica za šišmiše, kao alternativnih staništa za ove ekološki važne
vrste.
Korisnik projekta je lokalna javnost šireg područja srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke (odgojno-obrazovne ustanove na svim razinama
obrazovanja, predstavnici javnog (javne ustanove), civilnog (udruge planinara, lovci, ribolovci..) i privatnog sektora te različite neformalne
lokalne grupe (ljubitelji prirode, obitelji, pojedinci, vlasnici zemljišta, rekreativci u različitim područjima aktivnosti koje uključuju boravak u
prirodi (šetanje, branje gljiva i ljekovitog bilja i sl.)).
Projekt se provodi od studenoga 2016. do srpnja 2017, sufinanciran je sredstvima Nacionalnog parka Krka.
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10.

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 studenom 2015. godine pokrenuta je treća sezona natječaja u kojoj su sudjelovala 252
razredna odjeljenja iz cijele zemlje. Pobjednici su objavljeni u rujnu 2016. godine, a tri
najbolja projekta nagrađena su prijenosnim računalima za svakog učenika/cu i
mentora/icu, čime je ovaj natječaj u 2016. postao najveći natječaj za školarce u Hrvatskoj.
Nagradni natječaj ima svoju internetsku stranicu www.mali-ekolozi.hr, a sve objave mogu
se pratiti i preko društvenih mreža, kao 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
1. „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.
Tijekom 2016. godine održane su dvije razmjene učenika. U prvoj
razmjeni u Francuskoj od 17. do 23. travnja 2016. sudjelovalo je
15 učenika i učenica iz Hrvatske, točnije Gimnazije Tituša
Brezovačkog i Zdravstvenog učilišta pod vodstvom Branke
Horvat, prof. biologije i kemije, i Hrvoja Malića, prof. biologije.
Tema susreta u Francuskoj bio je održivi razvoj s naglaskom na obnovljive izvore energije, dok je druga razmjena obradila temu
bioraznolikosti u Hrvatskoj. Srednjoškolci iz četiriju zemalja, njih 50-ak, zajedno sa svojim profesorima okupili su se u Fužinama od 25. rujna
do 2. listopada 2016. na programu koji je, zajedno sa cjelokupnom organizacijom, pripremila udruga Bioteka.
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 2016. održan je jedan takav sastanak od 29. lipnja. do 3. srpnja 2016. u Zadru.
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Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz programa Erasmus+.
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Provedene aktivnosti
A) Usluge i proizvodno-prodajne djelatnosti
Znanstvene rođendaonice
Aktivnosti znanstvenih rođendaonica Bioteka je pokrenula početkom 2014., a u 2016. 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 2016. održano je 12 znanstvenih rođendaonica tijekom
vikenda u prostorima ureda Udruge. Tijekom 2016. u ovim je aktivnostima sudjelovalo više od 180
djece.
Znanstvene rođendaonice financirane su vlastitim sredstvima udruge, a služe u svrhu povećanja
stope samofinanciranja.

B) Sudjelovanje na međunarodnim razmjenama i treninzima
TC "Real Intercultural Learning in Youth Exchanges", Daugirdiškės, Litva, srpanj 2016.

Stručna suradnica Udruge Bioteka, Matea Jarak, i 33 mladih ljudi iz Litve, Latvije,
Estonije, Slovačke, Poljske i Hrvatske sudjelovali su na projektu treninga za voditelje i
trenere koji rade s mladima na temu interkulturnog učenja na razmjenama mladih. Cilj
ovog projekta je bio naučiti mlade voditelje kako organizirati i održati razmjenu mladih na
kojoj bi sudjelovale različite zemlje i kulture koje bi se kroz tu razmjenu upoznale i
sprijateljile. Projekt je trajao od 8. do 18. srpnja 2016. godine, a organizirala ga je
litvanska udruga Self-fish u suradnji s partnerima iz zemalja iz kojih su sudionici. Program
je financiran iz programa Erasmus +. Tijekom treninga sudionici su koristili različite alate
za učenje poput simulacija, team-building igara te refleksija.
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C) Sudjelovanja na predavanjima, radionicama, kongresima, seminarima:
1. Ranko Rajović: „Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ“, ožujak 2016., Zagreb, Kristina Duvnjak
2. Okrugli stol na temu „Izazovi politike zaštite okoliša za nove članice EU i Republiku Hrvatsku“, travanj 2016., Zagreb, Matea Jarak
3. Predstavjanja natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na
predtercijarnoj razini“, studeni 2016., Zagreb, Kristina Duvnjak
4. Goran Blagus: „24+ tehnike, vještine i odgovora iz prodaje koje treba znati svaki poduzetnik, a nije se usudio pitati ili nije imao
koga pitati“, prosinac 2016., Zagreb, Kristina Duvnjak

Ostvarene suradnje
•
•

•
•
•

Udruge: BIUS, BIOM, Tragus, Institut Plavi svijet, Centar Bistrić, HYLA, Udruga Profesor Baltazar, Hrvatsko mirmekološko društvo,
Mreža popularizatora znanosti, Ocean znanja Hrvatska, Udruga hrvatskih putničkih agencija, Prijatelji životinja, Hrvatsko društvo za
zaštitu ptica i prirode, Društvo za oblikovanje odrżivog razvoja (DOOR)
Institucije: Zoološki vrt Grada Zagreba, Nacionalni park Risnjak, Nacionalni park Krka, Turistička zajednica Fužine, Grad Zadar, Grad
Koprivnica, Grad Rovinj, Grad Split, Grad Dubrovnik, Općina Velika Kopanica, Knjižnice Grada Zagreba, zagrebačke škole: Gimnazija
Tituša Brezovačkog, Prirodoslovna škola Vladmira Preloga, Zdravstveno učilište Zagreb, OŠ Borovje, OŠ Davorina Trstenjaka, OŠ
Grigora Viteza, OŠ Dragutina Tadijanovića, OŠ Gustava Krkleca, OŠ Frana Galovića 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, HEP d.d., PaPRika promocija j.d.o.o., ABB d.o.o, Valamar
Riviera d.d., Gorea Plus d.o.o., Caparol d.o.o., Texo trgovina d.o.o., Malo selo d.o.o., Janus Maximus j.d.o.o., Monitor i Forum d.o.o.,
Inteligentni sustavi i informacijske tehnologije d.o.o.
Vanjski stručni suradnici i studenti: Petra Peleš, mag. oecol. et prot. nat. i mag. ing. agr., Boris Božić, mag. oecol. et prot. nat., Maja
Hrustić, mag. ing. geol., Igor Ivanek, prof. biol., Marko Doboš, mag. oecol. et prot. nat., Ana Šimičev, mag. znanosti o okolišu, dr. sc.
Petar Žutinić, Goran Šafarek, dipl. ing. biologije te studentice biologije Mateja Miklečić, Marija Mihalić i Mirta Vugrin.
Međunarodne suradnje: Schwäbische Jugendbildungs-und Begegnungsstätte Babenhausen (Njemačka), Anton Fugger Realschule
Babenhausen (Njemačka), Comite de Jumelange (Argentre, Francuska), Self-fish (Litva), Center za podjetništvo in turizem Krško,
PREKOMEJ - Center znanja, Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), Surrey County Council, Sunrise Bushcraft and Sunrise Academy Ltd.,
Field Studies Council (Velika Britanija), Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas - AENIE (Portugal).
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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 2016. nastavlja biti njezinim
članom.

Medijska pojavljivanja:
•
•
•
•
•
•
•
•

HRT, Hrvatska televizija, 1. program (emisija „Društvena mreža“, razgovor o popularizaciji znanosti, Kristina Duvnjak)
HRT, Hrvatski radio, 1. program (snimanja priloga za emisiju „Zaglimo Europu“, Kristina Duvnjak)
HRT, Hrvatski radio, 1. program (snimanja priloga za emisiju „Zavrti zvrk“, Kristina Duvnjak)
Glas Trešnjevke (članak o radionicama „Bioteka u pokretu!“)
HRT, 1. program, emisija „Hrvatska uživo“ (prilog o projekt „Ključ za život- morska priča u Zadru!“)
Lider (članak o radionicama „Bioteka u pokretu!“)
Klinfo.hr (članak o Biotekinom sudjelovanju na Eko Limach festu)
brojni članci izvještaji u lokalnim medijima diljem Hrvatske o projektima Ključ za život, Ključ za život – morska priča i MINT
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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 2016. godinu, stvorili smo preduvjete za zapošljavanje novih osoba u udruzi, što se
ove godine i dogodilo. Krajem godine u udruzi je zaposleno 3 osobe, od kojih dvije putem ugovora o radu, a jedna u sklopu stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. U trenutku sastavljanja ovog Izvješća u procesu je i natječaj za odabir nove osobe za
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, čije se zapošljavanje očekuje tijekom prvog kvartala 2017. godine. Na ovaj
način ispunjavamo planiran razvoj kapaciteta udruge iz 2015., kojim smo predvidjeli tim od 4 djelatnika koja rade u uredu udruge.
Uz navedeno, podigli smo razinu raznolikosti izvora financiranja kroz povećanje broja prijavljenih i provedenih projekata i aktivnosti u odnosu
na 2015. godinu, a zadržali smo i kvalitetnu razinu samofinanciranja plasiranjem vlastitih usluga (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.
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Sponzori i donatori u 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EU (Erasmus + program)
Fliba d.o.o.
HEP d.d
Grad Dubrovnik
Grad Rovinj
Grad Split
Grad Zadar
Grad Koprivnica
Grad Mali Lošinj
Općina Velika Kopanica
Valamar Riviera d.d.
Nacionalni park Krka
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Gorea plus d.o.o.
Texo trgovina d.o.o.
Caparol d.o.o.
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Financijsko poslovanje
Prihodi
Donacije državnog proračuna
Donacije iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
Donacije inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
Donacije trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
Prihodi od članarine

40.000,00 kn
42.745,00 kn
274.100,00 kn
65.000,00 kn
210,00 kn

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
Prihodi od imovine

47.112,00 kn
17,00 kn

Ostali prihodi

6.751,00 kn

UKUPNI PRIHODI: 475.935,00 kn

Rashodi
Rashodi za radnike

78.677,00 kn

Materijalni rashodi

368.424,00 kn

Financijski rashodi

1.580,00 kn

Ostali rashodi

342,00 kn

UKUPNI RASHODI: 449.023,00 kn
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Financijska izvješća
Na temelju stvarno nastalih prihoda i rashoda u 2016. godini kreiran je Financijski izvještaj neprofitne organizacije:
•
•

Izvještaj o prihodima i rashodima
Bilanca
BIL-NPF

Stanje 1. siječnja 2016.

Stanje 31. prosinca 2016.

IMOVINA (AOP 002+074)

46.748

75.571

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

46.749

75.571

PR-RAS-NPF

Ostvareno u istom
razdoblju prethodne
godine

Ostvareno u izvještajnom
razdoblju

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)

351.839

475.935

UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)

290.641

449.023

34.302

60.986

0

0

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)

Izvješće sastavila: Jelena Likić, prof. biologije, predsjednica
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