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Opis volonterskog mjesta 
Eko istraživač/ica 

Opis posla (aktivnosti) na kojem će volonter raditi 
Udruga Biševo na temelju identificiranih potreba u zajednici organizira i provodi akcije čišćenja okoliša, 
plaža i podmorja. Kako bi se osigurala što veća pokrivenost identifikacije potrebitih područja, potreban je 
volonterski angažman u sljedećim područjima:  
– Obilazak otoka Biševa uz bilježenje mjesta na kojima je potrebna intervencija te stvaranje baze 
potrebitih intervencija  
– Komunikacija s lokalnim stanovništvom u svrhu identifikacije problema iz područja prirodne i 
kulturne baštine  
– Pronalazak načina za rješavanje problema identificiranih u lokalnoj zajednici  
– Prikupljanje informacija o primjerima dobre prakse  
– Informiranje o novitetima u području odlaganja i sanacije otpada, onečišćenja  
– Objavljivanje aktualnih informacija u području okoliša iz zemlje i svijeta na FB  
stranici Udruge 

Kada se može volontirati:   
Tijekom cijele godine, u dogovoru s organizatorom volontiranja. 

Očekivani rezultati/ciljevi: 
– Identificirana potencijalna mjesta akcija čišćenja ili nekih drugih akcija  
– Prikupljene informacije od lokalnog stanovništva vezano za probleme u zajednici  
– Pronađeni načini rješavanja identificiranih problema  
– Prikupljeni i prezentirani primjeri dobre prakse  
– Informiranje o trendovima u području ekologije te objavljivanje informacija na FB stranici udruge 
Biševo 

Područje rada 
Rad će biti organiziran na širem području otoka Biševa. 

Potrebne kvalitete i vještine: 
– Komunikacijske vještine  
– Poznavanje teritorija otoka Biševa 
– Digitalne komneptencije 
– Poznavanje problematike onečišćenja okoliša i mora  
– Entuzijazam  

Kompetencije i iskustva koje će volonteri steći tijekom volontiranja: 
– marketing neprofitnih udruga; 
– vještine timskog rada; 
– suradnja i odgovornost; 
– boravak i rad na otvorenom (ured na plaži); 
– upoznavanje i senzibilizacija prema prirodnoj i kulturnoj baštini otoka Biševa. 
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Radno vrijeme volontiranja: 
2 do 3 sata tjedno, ili po potrebi ovisno o aktivnostima projekta u dogovoru s koordinatorom volontera te 
voditeljem projekta  

Smještaj: 
Smještaj je osiguran i besplatan. Volonteri će se smjestiti u kući koju je na korištenje dobila Udruga. 

Prehrana: 
Volonteri samostalno pripremaju obroke u konobi. Troškove nabavke i dostave osnovnih namirnica snosi 
Udruga. 

Prijevoz: 
Putne troškove dolaska i odlaska na otok volonteri snose sami (osim ako nije drugačije iskomunicirano). 

Izvještavanje: 
Prema potrebi, volonteri/ke mogu usmeno izvijestiti koordinate o eventualnim poteškoćama ili 
problemima u provedbi akcije ili o idejama koje imaju za bolju provedbu akcije.  

Koordinator: 
Stjepan Tafra, hello@bisevoislandartistresidency.org
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