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FILANTROPIJA i ZAKLADA, što je to?  
 

• FILANTROPIJA - “poticaj za dobrotvornu akciju” 

• ZAKLADA  - oblik organizirane filantropije 

              - neprofitne organizacije  

    - izvor prihoda temeljen na početnom 
kapitalu  

   - vlastita upravljačka tijela 

             - distribuiraju financijska sredstva na različite 
društvene potrebe (znanost, mladi, sport, zdravlje itd.) 

 

       Zaklade i filantropija u Hrvatskoj, 2003., CroNGO, str. 5.  



ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI 

                        TKO SU OSNIVAČI? 

Sveučilište u Rijeci 

 Primorsko-goranska županija  

       Grad Rijeka 

 

          OSNOVANA datum 17. siječnja 2003.  

 



STRATEŠKE SMJERNICE ZAKLADE 
SVEUČILIŠTA U RIJECI 2013.-2017. 

 
 

 

 

 Razvijanje mehanizama 
prikupljanja sredstava za 
znanstvene, istraživačke i 
studentske svrhe Sveučilišta u 
Rijeci 

• Promicanje društvene 
odgovornosti članova 
Sveučilišta u Rijeci prema 
lokalnoj i regionalnoj zajednici 

• Promicanje ideje društva znanja 

• Promicanje ideje aktivnog 
građanstva 

• Promicanje ideje održivog 
razvoja 



KAKO DJELUJE ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI? 

SUSTAV NATJEČAJA 

• Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na 
znanstvenim skupovima 

• Natječaj za sufinanciranje organizacije znanstvenih 
skupova 

• Natječaj za sufinanciranje izdavačke djelatnosti 

• Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti 

• Natječaj za dodjelu nagrada Zaklade Sveučilišta u 
Rijeci 



Zaklada provodi brojne 
programe i projekte 

  okrugli stolovi  

    tribine 

     edukacije 

       radionice 

 humanitarne akcije 

                                    

       treking utrke........ 

     

Izdvajamo..... 
 



 
 

 

  Kampanja „Vjetar u leđa znanja“ 
  - prikupljanje sredstava za sufinanciranje 

studenata i mladih znanstvenika Sveučilišta u Rijeci s 
područja Primorsko -goranske županije.  

 

    Fondovi „Maestral“, „Burin“ i „Tramontana“ 

 



 
 
 

Drugi natječaji Zaklade Sveučilišta u Rijeci… 
 

 “Energija za razvoj: potpora studentskim idejama i projektima 
za razvoj zajednice”  

by 
 
 
 

Dobitnici 2014.-2015.: 
  

1. Edi Zucca (Odjel za biotehnologiju)  
100% prirodno  

2. Kruno Topolski (Fakultet zdravstvenih studija)   
Pokreni se i vježbajmo zajedno  

3. Lara Saftić (Odjel za biotehnologiju)  
Karakterizacija šećera i polifenola medune jele Gorskog kotara i određivanje 

njegove biološke aktivnosti 
4. Tihana Šegota (Filozofski fakultet)  

Studentski urbani vrt  

 
 



Drugi Zakladini projekti… 

• suradnja u okviru COST projekta genderSTE 
(Science, Technology, Environment) TN1201  
 

 

 

 

• cilj: promocija ravnopravnosti spolova u znanosti i 
tehnologiji i širenje dobre europske prakse 

 

 



Drugi Zakladini projekti: 
 Responsible Research and Inovation Tools (RRI) 

 

 

• suradnja u okviru projekta Europske komisije  

• cilj: promovirati ne samo izvrsnu, nego i 
društveno poželjnu znanost i tehnologiju 

http://www.rri-tools.eu/
http://www.rri-tools.eu/


Drugi Zakladini projekti:  
Zaklada & Metis d. d.  

 2. prosinca 2014. druga po redu HUMANITARNA AUKCIJA SLIKA 
u organizaciji tvrtke Metis d. d. i Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 
Sredstva su prikupljana za tri institucije: Centar za rehabilitaciju 
Rijeka, Dječji dom “Ivana Brlić Mažuranić” Lovran i Dom za 
psihički bolesne odrasle osobe „Turnić“. 

  

 



Drugi Zakladini projekti  
Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Riječki športski sveučilišni savez i Grad 

Kastav organiziraju treking utrku AKADEMSKI ZEC na stazi Zec u 
Kastavskoj šumi, 

 PRIJAVI SE: 23. svibnja 2015. !! 

 



 
Europa za građane 2014.-2020.  

3.2.3. Mjere projekata civilnog društva 

 
ŠTO PRIPREMAMO? 

 
 
 

MISLI EUROPSKI, DJELUJ ZAKLADNO 
(MEDUZA)!! 

cilj: promocija zakladništva i filantropije u društvu! 

 



Koga i što sve Zaklada podupire? 

• Projekt FORMULA STUDENT Riteh Racing Team-a  

• Školu Održivog Razvoja 

• 2007.-2015. Zaklada je podržala 2137 korisnika i 
raspodijelila više od 7.559,401.00 kn  



Želiš znati više o Zakladi?  
Čitaj ZAKladin ONline glasnik – ZAKon!!! 

   

 
• ZAKon šaljemo svakog 13-og u mjesecu (PRIJAVI SE 

OVDJE AKO ŽELIŠ PRIMATI ZAKon!) 

• www.zaklada.uniri.hr ili Zakladina Facebook stranica 

• upravo pripremamo 15. broj – Želiš biti u njemu???  

http://www.zaklada.uniri.hr/


Ne manje važno…  
Tko radi u Zakladi? 

• doc. dr. sc. Iva Rinčić, ravnateljica Zaklade 

• Sanja Lujić Pirc, prof. - stručna suradnica – tajnica 
ravnateljice 

• Iris Matković, mag. oec. - asistentica za natječaje i 
projekte 

• Magdalena Butina, mag. oec. - projektna 
administratorica (na stručnom usavršavanju) 

• volonteri 

• članovi povjerenstva 

• Upravni odbor   



Želite volontirati, surađivati, raditi? 


