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LOŠINJSKI EDUKACIJSKI CENTAR O MORU

Lošinjski edukacijski centar o moru 2020.

godine posjetilo je 4187 posjetitelja koji su se

putem sadržaja kratkog edukativnog filma,

info-panela i akustične sobe te razgovorom s

djelatnicima Centra informirali i educirali o

morskom okolišu. Slijedom epidemioloških

mjera zbog situacije s virusom COVID–19,

Centar je odlukom Upravnog odbora

20.03.2020. zatvoren za posjetitelje. Nakon

ponovnog otvaranja, broj posjetitelja u Centru

bio je ograničen. Najviše posjetitelja bilo je

ljeti, kad su u našim aktivnostima u Lošinjskom

edukacijskom centru o moru i programu

promatranja dupina sudjelovali turisti iz

Hrvatske i ostalih europskih zemalja.

Završno izvješće



Početkom godine u Lošinjskom edukacijskom centru o moru pokrenuli smo skupinu 'Mali Plavi svijet’ koja je

okupila dvanaestoro djece iz lokalne zajednice, uzrasta od 6 do 11 godina. Jednom tjedno održavali smo za njih

radionice o morskom okolišu. Nepovoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj uvelike je ograničila rad

edukacijskog programa u 2020. godini, pa smo slijedom događaja obustavili djelovanje 'Malog Plavog svijeta'.

No, unatoč COVIDu-19, u ljetnim mjesecima imali smo priliku ugostiti i održati predavanja o dobrim dupinima u

Jadranu, uz pridržavanje epidemioloških mjera. U lipnju smo održali predavanje za SOS zajednicu mladih Zagreb, a

u kolovozu za nekoliko obitelji koji su sudionici akcije 'Prijatelji s mora' iz Caritasa Biskupije Krk.

Završno izvješće

OBRAZOVNI PROGRAM ZA DJECU I MLADE



OBRAZOVNI PROGRAMI ZA ČLANOVE LOKALNIH UDRUGA

Aktivirali smo se u lokalnoj zajednici u svrhu održavanja edukacijskih programa i informiranja o našim aktivnostima

i radu općenito među otočnim udrugama, kad bi to epidemiološka situacija dopustila. Ostvarili smo uspješne

suradnje s udrugom za zaštitu osoba s invaliditetom IZVOR, udrugom roditelja djece s teškoćama u razvoju 'Ruka u

ruci', udrugom aktivnom na području kulture i organizaciji kulturnih manifestacija na otoku 'Relive' te neformalnog

građanskom inicijativom 'Rekreativom' čiji cilj je poticanje rekreacije i zdravog življenja. Za njihove članove održali

smo, ali i nastavit ćemo održavati edukacijske programe te na taj način povezati lokalne udruge i proširiti njihovo

djelovanje i aktivnosti.

Završno izvješće



Krajem siječnja u Moskvi su održani Hrvatski dani turizma, gdje smo

dobili priliku predstaviti brojnim turističkim agencijama, turističkim

djelatnicima i medijima naša tri programa - program istraživanja,

zaštite i edukacije, te ostale aktivnosti.

U travnju smo se priključili manifestaciji 'Noć knjige' koja se 2020.

godine održavala u online verziji zbog epidemiološke situacije. Svi

korisnici i posjetitelji naših društvenih mreža i službene internetske

stranice bili su pozvani da pridonesu obilježavanju događaja čija

tema su bile knjige koje mijenjaju svijet. Zanimalo nas je koje knjige

su obrazovale i promijenile stavove naših članova prema prirodi,

posebice prema moru i njegovim živim bićima, pa su nam tako razni

sudionici slali fotografije i video zapise koje su snimili u svom domu,

u prirodi, s najmlađima ili sa svojim ljubimcima i naravno, s

knjigama.

OBRAZOVNA DOGAĐANJA 

Završno izvješće



U rujnu smo obilježili Dane otvorenih vrata udruga, pridruživši se

tako istoimenoj manifestaciji u organizaciji Ureda za udruge Vlade

Republike Hrvatske. Ulaz u Lošinjski edukacijski centar o moru bio je

besplatan za posjetitelje koji su posjetili centar, upoznali se s radom

naše udruge i raznim projektima, ali i mogućnostima volontiranja i

odrađivanja stručne prakse. Pristup Centru bio je omogućen uz

pridržavanje epidemioloških mjera. Također, manifestaciji smo se

pridružili i u online formatu i tim povodom napravili video uradak o

provedenim aktivnostima od proljeća do jeseni.

U ljetnim mjesecima smo održali nekoliko predavanja na temu

‘Dobri dupini u Jadranu' za goste turističkog broda 'Romantic Star'.

Brod je boravio u lošinjskoj luci te smo u suradnji s turističkom

agencijom Aronda Adriana Travel njihovim gostima približili rad i

utjecaj naše udruge u lokalnoj zajednici. Održali smo 8 predavanja

za ukupno 148 gostiju.

OBRAZOVNA DOGAĐANJA 

Završno izvješće



Krajem godine, Lošinjski edukacijski centar o moru je ponovno

zatvorio svoja vrata za posjetitelje. Usprkos tome, članovi Instituta

Plavi svijet aktivno su sudjelovali u organiziranju i održavanju

različitih online događanja u obliku radionica i webinara. Za projekt

'marGnet' organizirali smo webinar na temu detekcije, uklanjanja,

zbrinjavanja i reciklaže otpada s morskog dna na kojem je

prisustvovalo 47 sudionika. U okviru aktivnosti projekta Life DELFI,

čiji cilj jest smanjenje interakcije dupina i profesionalnih ribarskih

aktivnosti, održali smo dvije radionice u trajanju od ukupno 6 sati o

metodi fotoidentifikacije morskih sisavaca. Na radionici su

sudjelovali projektni partneri, ukupno 14 osoba. Također, organizirali

smo i radionicu za 59 sudionika o aktivnostima projekta 'ECOSS –

sustav ekološkog praćenja u Jadranskom moru: oceanografski

monitoring za biološku raznolikost’.

OBRAZOVNA DOGAĐANJA 

Završno izvješće



OBRAZOVNI PROGRAMI ZA STUDENTE I EKO-VOLONTERE

Tijekom 2020. godine u programu stručnog usavršavanja studenata i mladih znanstvenika za istraživanje i zaštitu

morskih sisavaca, morskih kornjača i drugih velikih morskih kralješnjaka sudjelovalo je 5 studenata iz Hrvatske,

Francuske, Njemačke i Portugala. Svojim kreativnim idejama i marljivim radom studenti su stekli vještine i znanja iz

područja morske biologije, ali i doprinijeli istraživačkom i obrazovnom radu.

Također, u istraživačkom radu pomoglo nam je 6 volontera iz Hrvatske, Njemačke i Cipra. Uspješno smo organizirali

4 treninga za eko-volontere u trajanju od 10 dana. Tijekom svojeg boravka s nama pomogli su nam u prikupljanju

podataka o ponašanju i kretanju dobrih dupina te su učili kako identificirati jedinke dupina na temelju fotografija

leđnih peraja.

Završno izvješće



U okviru projekta 'marGnet' – Kartiranje i recikliranje otpada i zaostalih ribarskih mreža s morskog dna,

sufinanciranom sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) u okviru natječaja izvršne agencije

za mala i srednja poduzeća (EASME) „Održiva plava ekonomija”, sudjelovali smo na znanstvenom skupu u veljači u

Veneciji. Predstavnici našeg Instituta su sa sudionicima razmijenili iskustva i znanja o detekciji i kartiranju otpada

na morskom dnu te recikliranju plastičnog otpada iz mora.

U svibnju smo, također u sklopu spomenutog projekta, pozvali lokalno stanovništvo da budu odgovorni i, ako to

već nisu, probude svijest o problemu morskog otpada koji završi na plažama. U malim skupinama, poštujući

epidemiološke mjere, pozvali smo ih da očiste lošinjske plaže u akciji 'More kaže, očisti plaže’. Naša djelatnica i 3

studentice koje su boravile na otoku odazvale su se akciji i očistile su plažu Javorna na istočnoj strani otoka

Lošinja.

Završno izvješće

EDUKACIJE O MORSKOM OTPADU



Također, kao dio aktivnosti projekta ‘marGnet’, u suradnji s ronilačkim centrom Sub Season, na otoku Lošinju

krajem rujna organizirali smo radionicu pod nazivom 'Dani otvorenih vrata za ronioce i ribare'. Cilj radionice bio je

informirati sudionike o napretku i odrađenim aktivnostima 'marGnet' projekta te je ujedno i predstavljen prototip

uređaja za reciklažu morskog otpada i pretvorbu u bio gorivo. Na radionici je bilo prisutno 38 sudionika. U okviru

radionice organizirana je i akcija čišćenja podmorja u uvali Artatore u kojoj je sudjelovalo 5 ronioca uz tehničku

podršku 14 volontera na 3 broda. S obzirom na jako dobre rezultate, ali i pozitivnu suradnju s roniocima i

lokalnom zajednicom i u sljedećim godinama ćemo nastaviti organizirati slične aktivnosti kako bi očuvali prirodnu

baštinu našega podmorja.

EDUKACIJE O MORSKOM OTPADU

Završno izvješće



Krajem rujna i početkom listopada priključili smo se međunarodnim inicijativama 'Clean Up the Med' i

'International Coastal Clean up' te našoj manifestaciji Hrvatska volontira Hrvatskog centra za razvoj volonterstva

te organizirali dvije akcije čišćenja morske obale i jednu akciju čišćenja podmorja, koja je spomenuta u okviru

aktivnosti projekta ‘marGnet’. U akcijama čišćenja sudjelovali su građani i turisti lošinjskog kampa Čikat, ukupno

24 sudionika. Ovim povodom ukratko su im predstavljene prethodno spomenute inicijative, rastući problem sve

veće prisutnosti morskog otpada na plažama te metodama pravilnog sakupljanja i zbrinjavanja morskog otpada.

EDUKACIJE O MORSKOM OTPADU

Završno izvješće



28. DAN DUPINA

U skromnijem izdanju zbog situacije s pandemijom COVID-19, u

Lošinjskom edukacijskom centru o moru održan je 28. Dan dupina te

je tim povodom organiziran niz aktivnosti za posjetitelje različitih

uzrasta. Sukladno preporukama Nacionalnog epidemiološkog stožera

o ograničenju broja sudionika na priredbama, u prijepodnevnim

satima održana je igraonica s kvizom za djecu predškolske dobi, dok

su poslijepodne svoje znanje o dupinima pokazali sudionici kviza za

djecu u dvije kategorije – uzrast od 8-10 godina i od 10-12 godina.

Ukupno je u aktivnostima sudjelovalo 50-ak mališana. U večernjim

satima održano je predavanje o morskim sisavcima u Jadranu, kojem

su prisustvovali i djelatnici Javne ustanove za zaštitu prirode

Međimurske županije – Međimurska priroda.

Završno izvješće



SVJETSKI DAN MORSKIH KORNJAČA

Već tradicionalno, Svjetski dan morskih kornjača proslavili smo 16.

lipnja i tako objedinili ovu manifestaciju s obrazovnim aktivnostima

projekta Life Euroturtles. Na brodu u uvali Zabodarski, pod

pokroviteljstvom TZ Mali Lošinj i uz pomoć naših volontera, održali

smo kreativnu radionicu na kojoj je sudjelovalo 17 djece uzrasta od 5

do 12 godina. Teme radionice bile su biologija i ekologija morskih

kornjača, s naglaskom na prijetnje s kojima se one susreću tijekom

svog životnog ciklusa te mjere zaštite i pravila odgovornog ponašanja

prema morskom okolišu koja svi trebamo primjenjivati. Gorući

problem su sve veće količine plastičnog otpada u moru, pa se djecu

nastojalo poučiti različitim izvorima tog otpada te načinu pravilnog

zbrinjavanja plastičnog otpada, ali i smanjenju upotrebe plastike u

svakodnevnom životu.

Završno izvješće



AKVAMARIN

Krajem godine, tradicionalno smo pripremili i izdali novi broj 'Akvamarina', časopisa za usvajatelje dupina i članove

udruge, koji je dostupan na našoj web stranici:

https://www.plavi-svijet.org/resursi/edukativni-materijali/

Završno izvješće



POJAVLJIVANJE U MEDIJIMA 

Završno izvješće



SURADNJE, PARTNERSTVA I POTPORE

Završno izvješće

• U suradnji sa: • Uz potporu: • Partnerstvo s:


