GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU EKOLOŠKE UDRUGE „KRKA“ KNIN
ZA 2014.g.
Osim dolje navedenih projekata kao velik rezultat istakli bi da je u 2014.g.
udruga Krka krenula kao partner u realizaciju projekata financiranih od strane
EU. Aktivnije smo započeli pripremu aktivnosti važnih za samofinanciranje
udruge. Kroz projekte smo inicirali osnivanje Vijeća za okoliš Šibensko –
kninske županije, te Vijeće udruga grada Knina. Tijekom 2014.g. dobili smo i
nagradu Grada Knina za uspješan rad i doprinos u očuvanju okoliša, ali i
nagradu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za društvenu inovaciju
za projekt Eko knjižnica igračaka.
Iz Operativnog plana za 2014.g. realizirani su slijedeći projekti:
Projekt

Odgovorna osoba

Period

Prema okviru za zaštitu
javnih i zajedničkih dobara
Festival ruralne kulture,
FRK 9

Voditelj projekta

siječanj-prosinac

Tajnica udruge
članovi

kraj kolovoza

3.

Zeleni telefon

siječanj-prosinac

4.

7.
8.

Ekološko-informativni
centar Knin
Društveno (socijalno)
poduzetništvo – korak
prema boljoj socijalnoj
uključenosti“
Centralizirano i
decentralizirano
kompostiranje
Zeleni otoci Knina
Eko knjižnica igračaka

Voditelj Zelenog
telefona
Voditelj eko centra
udruge
Voditelj projekta

9.
10.

Eko beba
Nema Frke dok je Krke

Voditelj projekta
Voditelj projekta

11.

Društvo građanapovećanje vidljivosti i
utjecaja udruga civilnoga
društva i građana u
procesu donošenja odluka
"Together for the Nature
and Environment"
("Zajedno za prirodu i
okoliš")
Sudjeluj u održivom
razvoju
Ljekovitim biljem do
zdravijeg života

Voditelj projekta

1.
2.

5.

6.

12.

13.
14.

siječanj-prosinac- nastavak i
u 2015.g.
siječanj-lipanj

Voditelj projekta

lipanj-prosinac- nastavak i u
2015.g.

Voditelj projekta
Voditelj projekta

siječanj-prosinac
siječanj-prosinac- nastavak i
u 2015.g.
lipanj-prosinac
01.06.-30.11.2014.god. ( 6
mjeseci )- nastavak i u
2015.g.
siječanj-prosinac

Voditelj projekta

siječanj-prosinac- nastavak i
u 2015.g.

Voditelj projekta

siječanj-lipanj

Voditelj projekta

siječanj-prosinac

Osim gore navedenih projekata također smo započeli projekt Staro za korisno koji
ćemo nastaviti i tijekom 2015.g.

Projekt provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin u suradnji s udrugom Prospero iz
Gračaca, a financira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Sažetak projekta:
Putem informiranja, poticanja, edukacije građana o važnosti odvajanja plastičnih
vrećica i stare odjeće, korištenja istih za stvaranje korisnih sirovina, smanjujemo
količinu otpada na odlagalištima te doprinosimo zaštiti okoliša.
Ciljevi projekta:
1. ojačati svijest i ulogu građana i zajednice u očuvanju i rješavanju problema
okoliša
2. eksponirati važnost zaštite okoliša, odnosno razvrstavanja plastičnih vrećica i
stare odjeće i njegovog odlaganja u odgovarajuće spremnike
3. doprinijeti smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta
4. doprinijeti jačanju svijesti o značenju upotrebe platnenih vrećica
5. povećati svijesti o potrebi reciklaže i izradi uporabnih proizvoda nastalih
reciklažom
6. doprinijeti smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka
7. doprinijeti povećanju kakvoće tla, okoliša
8. educirati i informirati građane o važnosti razvrstavanja otpada

Tijekom 2014 g. dorađeni su Zeleni izleti u svrhu samofinanciranja udruge te su ponude
poslane raznim agencijama, školama i turističkim zajednicama u RH.
Iz ponude:

„Ponuda za jednodnevne školske izlete u Kninu ( od 1- 8 razreda ), trajanje
posjeta ukupno cca 4 h
Ako želite učenicima iz Vaših sredina omogućiti zanimljive i korisne izlete, ako volite prirodni
okoliš te ako Vam se naša ponuda čini zanimljiva organizirajte posjet gradu Kninu koji bi
sadržavao:
1. Posjet Ekološko informativnom centru na rijeci Krki – posjet bi sadržavao:
ekološke radionice , sportske sadržaje ( vožnja bicikli, vožnja kayaka, kanua na rijeci
Krki, korištenje trampolina ) te upoznavanje djece sa prirodnim i kulturno povijesnim
vrijednostima grada Knina i okolice kroz koji će se djeca upoznati sa starim,
zaboravljenim predmetima ( stare pegle, ormari, peke….. ) u malom eko-etno kutku
koji se nalazi u sklopu Ekološko informativnog centra
2. Ručak – Caffe bar „Akvarij“ Knin – ispred ima dječje igralište
3. Posjet Udruzi za terapijsko i rekreacijsko jahanje "Grabarije-Knin"

Kako je udruga „Krka“ krajem 2014.g. godine proslavila 10 godina djelovanja u ovom
izvještaju istakli bi i rezultate desetogodišnjeg djelovanja:
Dosadašnji rezultati:
1. Pokrenuto odvajanje otpada u Kninu kroz projekt Zeleni otoci Knina
2. Pokrenuto djelovanje Zelenog telefona ( 072 123456 ) za cijelu Šibensko kninsku
županiju te do sada riješeno cca 200 slučajeva onečišćenja okoliša
3. Očišćeno 30-tak ilegalnih deponija otpada
4. Otvoren Ekološko - informativni centar u Kninu sa brojnim aktivnostima i uslugama:
5. Održane brojne ekološke radionice za djecu vrtića/škola, te za građane grada Knina
i okolice
6. Održano 10 akcija sadnje cvijeća i drveća
7. Pokrenuto kompostiranje- 30 građana u gradu Kninu aktivno kompostira
8.Uredili smo dječja igrališta ispred dječjeg vrtića Cvrčak i kraj rijeke Krke
9. Organizirano 9 Festivala Ruralne Kulture u Kninu radi promocije prirodnih i kulturno
povijesnih vrijednosti kninskog kraja. U sklopu 7 FRK-a po prvi put je na našu inicijativu
organiziran okrugli stol na temu: Razvoj turizma u Kninu
10. Organiziran prvi Sajam rabljene dječije opreme u Kninu
11. Otvorena prva Eko knjižnica igračaka u RH
12. Uspješno provedeni brojni projekti koji doprinose svrsi osnivanja udruga
13. Pokrenut projekt Nema frke dok je Krke, projekt čišćenja rijeke Krke
14. Kroz udrugu je tijekom 10 godina bilo zaposleno 20-tak osoba
15. Jedni smo od pokretača osnivanja Vijeća udruga grada Knina i Vijeća za okoliš
Šibensko-kninske Županije
16. "Eko beba“-podjele sadnica stabala svakoj rođenoj bebi… Inicijativa nastavljena u
2014.g.
Pokrenute i stručnim argumentima te uspješnim kampanjama zaustavljene brojne
inicijative štetne za okoliš:
 « Dosta nam je mina za vodu smo iz špina » - zaustavljeno uništavanje mina na
Dinari
 Krčić je naš – izgradnja HE na Krčiću
 Varaždinski otpad
 Medicinski otpad
 Spalionica otpada u Kninu
Inicijativa „Krčić je naš“ je uspješno realizirana tijekom 2014.g. jer smo trenutno
zaustavili izgradnju HE na Krčiću, odnosno potencijalnom investitoru naloženo je od
strane Ministarstva da se rade dvije opsežne studije utjecaja na okoliš.

U Kninu, 12.01.2015.g.
Izvještaj sastavila
Inga Kukolj

