
TKO MOŽE SUDJELOVATI: 
Studenti prirodoslovnih usmjerenja. 
Prednost će imati studenti koji 
pokažu najveću motivaciju za 
volontiranje na kampu i korištenje 
stečenog iskustva za daljnje studiranje, 
znanstveni rad ili posao.
KOLIKO ĆE BITI VOLONTERA: 
20. Broj sudionika je ograničen.
ŠTO JE VOLONTERIMA OSIGURANO: 
Sudjelovanje u kampu je besplatno, a 
svim sudionicima su osigurani troškovi 
prijevoza (dolazak i odlazak), zajednički 
smještaj, hrana, prijevoz po terenu, te 
potrebni alati i oprema za rad.

DINARA BACK TO LIFE 
PROJEKT PROVODE: 
Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet, 
Hrvatske Šume d.o.o., 
Lokalna akcijska grupa 
“Cetinska krajina” 
te Udruga Biom kao 
vodeći partner

KADA: 
Kamp se održava u 
trajanju od dva tjedna, 
od 5. do 19. 9. 2021. 
GDJE ĆE SUDIONICI 
BITI SMJEŠTENI:
Ekološka stanica “Vrlika” 
GDJE SE PROVODI 
RESTAURACIJA: 
Restauracija travnjaka 
provesti će se na 
području Dinare

Iako nije uvjet za odabir sudionika, 
informirajte se na svojim fakultetima 
može li se sudjelovanje na kampu 
priznati kao stručna praksa, te za to 
dobiti odgovarajući broj ECTS bodova

Program kampa održava se na 
hrvatskom jeziku.

COVID-19: kamp će se održavati u 
skladu s epidemiološkim mjerama. 
Postoji mogućnost da će se uslijed 
loše epidemiološke situacije kamp 
odgoditi, no o tome ćete biti na 
vrijeme obaviješteni.

• spremnost za 
 sudjelovanje na 
 kampu u punom 
 trajanju od dva tjedna
• motiviranost za rad 
 na restauraciji travnjaka 
 i očuvanju prirode
• aktivno sudjelovanje 
 u planiranim 
 aktivnostima u 
 sklopu kampa

• spremnost na rad 
 ručnim alatima kod  
 uklanjanja drvene 
 vegetacije na travnjacima 
 i dodatnih aktivnosti
• sudjelovanje u 
 edukativnom dijelu 
 programa 
• motiviranost da
 stečeno iskustvo i 
 znanje dalje šire i 
 koriste

U periodu od dva tjedna 
sudionici će proći kroz edukativni 
program na temu očuvanja 
prirode i održivog upravljanja 
te sudjelovati u aktivnostima 
restauracije travnjaka.

Edukativno-
volonterski kamp 
za restauraciju 
travnjaka na 
Dinari

5. — 19. 
rujna 2021.

OČEKIVANJA OD VOLONTERA: 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
URED ZA UDRUGE


