
 

 

 
 

Poluotok Kamenjak sa svoja dva zaštićena područja veoma je poznato i 
intenzivno posjećeno područje zbog privlačne obale i čistog mora. 
Nažalost, ta visoka posjećenost za sobom donosi i brojne poteškoće kao 
što su pritisak na zaštićeni dio kopna, onečišćenje otpadom, 
nemogućnost nadzora i velike gužve. Kamenjak je zaštićeno područje 
prirode koje upravo zbog svoje velike popularnosti zahtjeva posebnu 
pažnju kako bi se očuvalo i za buduće generacije. Pomozi i ti očuvati 
Kamenjak da ostane pravi dragulj Jadrana! 

Što radi ZELENA PATROLA 

• odlazi na teren s djelatnicima Ustanove 

• sprječava ilegalno odlaganje otpada 

• pomaže u održavanju područja čistačima i čuvarima prirode 

• kroz navedene aktivnosti izravno doprinosi očuvanju i zaštiti 
prirode Kamenjaka  

• doprinosi podizanju svijesti javnosti o problematici otpada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliko je volontera potrebno i kada se može volontirati 

Do 6, po dogovoru 

Koje je radno vrijeme volontera 

Radno vrijeme je u dogovoru s čistačima i čuvarima prirode, sedam dana 
u tjednu (pon – ned). Za više informacija o točnim datumima provođenja 
programa molimo kontaktirajte voditelja volontera putem formulara na 
dnu stranice. 

Smještaj, prehrana i prijevoz 

Smještaj se osigurava po dogovoru i mogućnostima volontera i 
Ustanove. Prehrana je financirana od strane Ustanove. Lokalni prijevoz 
unutar područja rada je osiguran – Ustanova će osigurati prijevoz 
volontera od mjesta njihovog smještaja do mjesta rada. Putne troškove 
dolaska i odlaska iz područja volonteri snose sami. 
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Koje kvalitete tražimo 

• ljubav prema prirodi 

• motivaciju za čišćenje i održavanje prirodnog okoliša 

• sklonost timskom radu i pozitivan pristup 

• strpljenje i kvalitetan odnos s ljudima 

• volju za rad na otvorenom 

• spretnost i izdržljivost 

Jezične sposobnosti 

Hrvatski ili engleski jezik. Volonteri iz stranih zemalja moraju znati 
engleski jezik kako bi se mogli sporazumijevati s voditeljima volontera. 
Poželjno je znati što više jezika. 

Gdje volonteri rade 

Na zaštićenim područjima značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski 
arhipelag, značajni krajobraz Gornji Kamenjak 

 

 

 

 

 

 

Što volonteri mogu raditi kada ne volontiraju 

• unajmiti bicikl, skuter, plovilo, itd. te istražiti uže i šire područje 
Kamenjaka i medulinskog arhipelaga 

• uživati u lokalnim specijalitetima u restoranima, konobama i 
lokalima u obližnjim mjestima 

• na Donjem Kamenjaku postoji više beach barova, poučnih staza, 
biciklističkih staza, šumaraka kao i mnoštvo uvala gdje gotovo 
svatko može pronaći svoj kutak. 

• Pula, najveći grad Istre, sa svim svojim uslugama i mogućnostima 
samo je 15 minuta udaljen od mjesta rada 

Zainteresirani? 

Ispunite formular na našoj web stranici. Naši će Vam se službenici 
povratno javiti kako bi zajedno izvršili prijavu. Mogućnost prijave ovisna 
je o broju slobodnih mjesta. 


