RADNO ISKUSTVO
2010 – TRENUTAČNO – Osijek, Hrvatska

Stručni savjetnik
Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku,Odjel za biologiju,Cara
Hadrijana 8a, www.biologija.unios.hr
Znanstveno-istraživačka djelatnost: područje prirodnih znanosti,
polje biologija

Ivana
Vrućina

Nastavna djelatnost: sudjelovanje u pripremi i izvođenju vježbi iz
predmeta Praktikum iz Opće zoologije; Terenska nastava I; Praktikum iz
entomologije, Zaštićene životinjske vrste, Zoogeografija, Biologija
glodavaca i kukaca značajnih za zdravlje ljudi, Prepariranje i izrada zbirki
Vrsta djelatnosti ili sektor: Znanost i visoko obrazovanje

DATUM ROĐENJA:
15/04/1975

KONTAKT

2008 – 2010 – Osijek, Hrvatska

Viši stručni suradnik
Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku,Odjel za biologiju,Cara
Hadrijana 8a, www.biologija.unios.hr

Državljanstvo: hrvatsko

Znanstveno-istraživački rad: područje prirodnih znanosti, polje
biologija

Spol: Žensko

Nastavna djelatnost: sudjelovanje u pripremi i izvođenju vježbi iz
predmeta Praktikum iz Opće zoologije; Terenska nastava I; Praktikum iz
entomologije

Cara Hadrijana 8a,
31000 Osijek, Hrvatska
iboca@biologija.unios.hr
(+385) 098282528
(+385) 031399916
www.biologija.unios.hr

Djelatnost ili sektor: Znanost i visoko obrazovanje
2005 – 2008 – Osijek, Hrvatska

Stručni suradnik
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,Odjel za biologiju,Cara
Hadrijana 8a,www.biologija.unios.hr
Znanstveno-istraživačka djelatnost: područje prirodnih znanosti,
polje biologija
Nastavna djelatnost: sudjelovanje u pripremi i izvođenju vježbi iz
predmeta Opća zoologija; Terenska nastava I; Entomologija.
Vrsta djelatnosti ili sektor: Znanost i visoko obrazovanje
2001 – 2005 – Osijek, Hrvatska

Stručni suradnik
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet, L. Jägera
6
Znanstveno-istraživačka djelatnost: rad na projektu Monitoring i
istraživanje komaraca na području grada Osijeka (područje prirodnih
znanosti, polje biologija)
Nastavna djelatnost: sudjelovanje u pripremi i izvođenju vježbi iz
predmeta Opća zoologija; Terenska nastava I; Entomologija.
Vrsta djelatnosti ili sektor: Znanost i visoko obrazovanje

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
2010 – Trg Sv. Trojstva 3, Osijek, Hrvatska
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Magistra znanosti iz područja prirodnih znanosti
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku i Institut „Ruđer Bošković“ u
Zagrebu
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni znanstveni studij "Zaštita
prirode i okoliša"
Naslov rada: Utjecaj prirodne i umjetne svjetlosti na ponašanje i aktivnost
komaraca (Diptera, Culicidae) na urbanom i šumskom području istočne
Hrvatske
Područja obrazovanja

◦ Prirodne znanosti, matematika i statistika : Biologija / Znanost o

okolišu / Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji
uključuju prirodne znanosti, matematiku i statistiku

http://zpio.unios.hr/studiji/poslijediplomski-studij/
2000 – Lorenza Jagera 9, Osijek, Hrvatska

Profesorica biologije i kemije
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet Osijek
13/04/2004 – 15/04/2004 – 165 Rue Paul Rimbau, Montpellier, Francuska

USAVRŠAVANJE
EID Mediterranee
http://www.eid-med.org/

JEZIČNE VJEŠTINE
MATERINSKI JEZIK/JEZICI: hrvatski
DRUGI JEZICI:

engleski
Slušanje
B2

Čitanje
B2

Govorna
produkcija
B2

Govorna
interakcija
B2

Pisanje
B2

DIGITALNE VJEŠTINE
Internet / MS Office (Word Excel PowerPoint) / Drutvene mree / Word /
Rad na raunalu / Windows / Microsoft Word / Microsoft PowerPoint /
Drutvene mree (razliite platforme) / Komunikacijski programi (Skype Zoom
TeamViewer) / Izvrsno sluenje MS Office paketom (Word Excel PowerPoint)
/ Informacije i komunikacija (pretraivanje interneta) / Vjeto baratanje
Microsoft Office alatima (Word Excel Power Point) / Microsoft Excel /
Timski rad

VOZAČKA DOZVOLA
Vozačka dozvola: B

2/6

PUBLIKACIJE
ZNANSTVENI RADOVI
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/324046

STRUČNI RADOVI
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/324046

KONGRESNA PRIOPĆENJA, POSTERI; SEMINARI
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/324046

POČASTI I NAGRADE
30/10/2013

"POVELJA HUMANOSTI" Osječko-baranjske županije – Osječkobaranjska županija
Mr.sc. Ivana Vrućina ("Povelja humanosti" Osječko-baranjske županije,
2013.)
Djeca su budućnost ljudske vrste. Plač novorođenčeta radost je obitelji
koja ga je porodila. No, radost se rođenja može pretvoriti u strah i brigu
nakon prijevremenog porođaja. Dijete je radost, ali i odgovornost.
Premaleno da bi se brinulo samo o sebi. Prijevremeno rođeno dijete
posebno je osjetljivo u razdoblju neposredno nakon rođenja i u ranom
razvoju. Kako pomoći djeci koja se od samog rođenja bore za svoj mali
život? Kako pomoći roditeljima u preuzimanju njihove povećane
odgovornosti? Kako povećati osjetljivost društva i prilagoditi
zakonodavstvo potrebama prijevremeno rođene i bolesne djece koja ne
trpe odlaganja i čekanja propisana formalnim zdravstvenim sustavom?
Na ovom poslu moraju se naći i roditelji i stručnjaci iz različitih područja
medicine sa zajedničkim ciljem dugoročnog poboljšanja zdravlja
novorođene i prijevremeno rođene djece kroz osiguravanje najbolje
moguće prevencije, tretmana, njege i podrške. Ljubav i njega roditelja
nezamjenjivi je dio liječenja. Upravo stoga, okupljeni zajedničkim
interesima prijevremeno rođene djece i njihovih obitelji, roditelji ove
djece u Hrvatskoj osnovali su Klub roditelja nedonoščadi Palčići koja
roditeljima prerano rođene djece pomaže savjetima, znanjima, ali i
liječničkom skrbi o najmanjim pacijentima. Klub Palčići izrastao je u
sustav potpore roditeljima ove djece.
Pokrećući osnivanje i rad Podružnice Kluba Palčići u Osijeku, pionir ove
akcije postala je i Ivana Vrućina iz Osijeka. Koliko je savjetovanja,
predavanja i radionica, kontakata s pedijatrima, te promocija dojenja,
ova naša mlada majka inicirala i organizirala. Koliko humanitarnih akcija
i projekata kojima je promovirana ova aktivnost i prikupljana sredstva za
nabavku medicinske opreme potrebne ovoj djeci. To najbolje znaju oni
koji s njom prisno surađuju, ali to znaju i naši sugrađani koji željno
očekuju prijevod knjige stranih autora "Sve što trebamo znati o djeci
nedonoščadi od rođenja do prve godine", kao prve knjige o ovoj tematici
na hrvatskom jeziku čiji prijevod i izdavanje je potakla i organizirala.
Ljudska potpora i pomoć nedjeljive su sastavnice humane društvene
zajednice. I djelatnost ovoga Kluba koji u Osijeku predvodi Ivana Vrućina
to dokazuje. Upravo stoga "Palčić gore" za djelatnost udruge, "Povelja
humanosti" Osječko-baranjske županije za mr.sc. Ivanu Vrućina za
organiziranje i pružanje pomoći u skrbi o prijevremeno rođenoj djeci.
http://www.obz.hr/priznanja/files/ljnist/Mr.sc.
%20Ivana%20Vru%C4%87ina,%20PHu%202013..pdf
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MREŽE I ČLANSTVA
ČLANSTVA
Hrvatsko entomološko društvo (Član Upravnog odbora)
European Mosquito Control Association
Klub roditelja nedonoščadi PALČIĆI Osijek (Voditeljica podružnice)
Klub filantropa Zaklada Slagalica
Lions klub Mursa Osijek
Povjerenstvo za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko–
baranjskoj županiji
ALUMNI BioloOS - http://www.biologija.unios.hr/alumni-biolos/
DDD i ZUPP znanstveno-stručno-edukativni seminar s međunarodnim
sudjelovanjem (član odbora)

PROJEKTI
PROJEKTI
2020. - Monitoring i istraživanje komaraca i edukacija građana na
području Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2020. godine
2020. - Monitoring komaraca na području Osječko-baranjske županije
tijekom 2020. godine
2019. - Strateške smjernice kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj
županiji 2019.- 2024.
2016. - 2020. Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca na području
Vukovarsko-srijemske županije
2015. - Monitoring i istraživanje komaraca na području Međimurske
županije
2015. - Grad Osijek - monitoring komaraca
2015. - Monitoring komaraca na području općine Čepin
2014. - Izrada edukativnih panoa kukci, komarci, ribe, vodozemci,
gmazovi. ptice, sisavci, mekušci i biljke
2014. - Poslovi monitoringa i istraživanja komaraca u Međimurskoj
županiji
2014. - Monitoring komaraca na poplavljenim područjima Vukovarskosrijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke
županije u 2014. godini
2001. do danas - Monitoring i istraživanje komaraca u Osijeku
2006. - 2011. - Monitoring i istraživanje komaraca u Vukovarskosrijemskoj županiji
2002. - 2008. - Monitoring i istraživanje komaraca u Vinkovcima
2002.-2005. - Monitoring i istraživanje komaraca u Osječko-baranjskoj
županiji
2001. - Monitoring i istraživanje komaraca u Slavonskom Brodu
2002.-2013. - Entomofauna Kopačkog rita
2001. - Utjecaj rata na faunu Kopačkog rita

4/6

DRUŠTVENE I POLITIČKE AKTIVNOSTI
2012 – TRENUTAČNO

HUMANITARNI RAD
HRVATSKA
Voditeljica podružnice "Klub roditelja nedonoščadi PALČIĆI" Osijek od 2012. 2017.
https://klinfo.rtl.hr/izlog/vijesti/otvara-se-klub-roditelja-nedonoscadipalcici-u-osijeku/
http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=38256
http://www.glas-slavonije.hr/170442/3/Humanitarna-akcija-za-bebekoje-su-rodjene-prije-vremena
https://www.facebook.com/palcici/posts/1097549603590557/
https://www.facebook.com/Pal%C4%8Di%C4%87iOsijek-217239055054599/
http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=44924
https://www.pixsell.hr/agencija/pxl-standard-news/osijek-palcici-dobiliinkubator-uzv-galerija-225703/
http://www.glas-slavonije.hr/186641/3/Novi-inkubator-i-ultrazvucniuredjaj-za-bolju-skrb-o-nedonoscadi
https://www.vecernji.hr/vijesti/palcic-gore-osjeckoj-pedijatriji-osiguraovrijednu-donaciju-496661
https://palcici.hr/index.php/novosti/detaljnije/U-pet-godina-uspjeli-onosto-ni-drzava-nije
http://vjencanja.story.hr/sajam/medunarodni-dan-svjesnosti-oprijevremenom-rodenju/
https://sib.net.hr/galerije/vijesti/osijek/2722231/u-osijeku-obiljezensvjetski-dan-prijevremeno-rodene-djece/?slika=3145811
Članica Lions kluba Mursa Osijek - međunarodne humanitarne organizacije
od 2016. - danas
http://www.glas-slavonije.hr/376510/3/Lionsice-pustile-balone-crkvazvonila
https://www.youtube.com/watch?v=NOexVdfpLUA
https://www.lions.hr/vijesti/
lc_mursa_osijek_svecano_otvorena_izlozba_poster_mira_pod_motom_lju
baznost_20182019
https://www.roditelji.hr/vijesti/nagradeni-posteri-mira-izrazavaju-djecjuempatiju-i-ljubav/
https://www.glas-slavonije.hr/416119/3/Izlozba-Poster-mira-u-galerijiWaldinger
http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=84797
https://lions.hr/vijesti/
odrzana_zavrsna_svecanost_i_izlozba_poster_mira_putem_zooma
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ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
◦ voditeljica humanitarne udruge
▪ bogato iskustvo u realizaciji humanitarnih projekata
▪ smisao za organizaciju (iskustvo u logistici);organizacija savjetovanja,
predavanja i radionica, razvijanje društvenog okruženja,formiranje tima,
promocije, organizacija i sudjelovanje u prijevodu literature sa engleskog
jezika, organizacija i provedba koncerata
▪ kao organizator sudjelovala u organizaciji kongresa "The 3rd
Europaean Mosquito Control Association Workshop" održanog u Osijeku
6.- 9. listopada 2004. godine.
▪ sudjelovala u organizaciji 10. Hrvatskog biološkog kongresa održanog
u Osijeku 14.- 20. rujna 2009.godine
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