
Sea Turtle Rescue Centre
ARCHELON – The Sea Turtle Protection Society of Greece

https://www.archelon.gr/



O instituciji
ARCHELON – The Sea Turtle Protection Society of Greece je neprofitna organizacija, 
ustanovljena leta 1983, ki se ukvarja z varstvom morskih želv in njihovih habitatov v 
Grčiji.
Glavne aktivnosti: nadzor, zaščita in management gnezd na večjih področjih gnezdenja 
morskih želv v Grčiji (Zakynthos, the Peloponnese (Kyparissia – Lakonikos – Koroni), 
Crete), reševanje in rehabilitacija bolnih in poškodovanih želv in ozaveščanje javnosti, 
raziskovanje.
Delo institucije v veliki meri sloni na prostovljcih. Vsako leto se njihovih projektov 
udeleži čez 500 prostovljcev iz celega sveta, od tega jih več kot 60 pomaga pri oskrbi in 
terapiji morskih želv, vzdrževanju rescue centra in ozaveščanju javnosti.
Poleg projekta „Sea Turtle Rescue Centre“, katerega sem se udeležila jaz, imajo tudi 
veliko število „beach project“ov po celi Grčiji.



Rescue Centre (RC)
Obratuje od leta 1994 in letno rehabilitira več kot 
50 morskih želv. 

Lociran v Glyfadi, blizu Aten. 

Glavne funkcije: 
sprejem, terapija in rehabilitacija poškodovanih 
in bolnih morskih želv, 
izpust nazaj v morje in 
ozaveščanje javnosti



Delo in organiziranost dela
Kot prostovoljec v RC delaš 6 dni v tednu, 
organiziranost se razlikuje glede na letni čas, 
število želv in število prostovoljcev. 

Povprečno se dela 6-8 ur na dan, delo pa 
obsega čiščenje želv, njihovih „tank“ov, 
priprava hrane, hranjenje, pomoč pri terapiji 
in hranjenju preko sonde, čiščenje in 
vzdrževanje centra in ozaveščanje javnosti z 
delom v trgovinici s spominki in vodenjem 
obiskovalcev ter predstavitev dela.



Nastanitev
Nastanitev je organizirana v 
okviru projekta.

Stanovanje za 8 ljudi v 
območju Palaio Faliro –
približno 20 min s tramvajem 
do RC; 30 min do centra Aten.

Vsako noč 2 osebi spita v 
vagonu v RC (glede na 
razpored).



Stroški bivanja
Povratne letalske karte iz Ljubljane so bile v tem času cca 150€.

Karta za javni prevoz stane 1,20€ za eno do 90 min vožnjo. Možnost nakupa mesečne 
vozovnice (30 dni = 27€)

Nastanitev je vključena v participation fee, ki ga plačaš ob prijavi na projekt (cena je 
odvisna od dolžine sodelovanja v projektu – jaz sem za 9 tednov plačala 700€)

Hrana: cene so podobne kot v Sloveniji z izjemo manjših marketov, kjer so cene lahko 
precej višje.



Obštudijska dejavnost
Zaradi sobivanja velikega števila ljudi, je zabavnih 
in družabnih večerov precej (movie nights, 
skupne večerje, večeri v centru Aten, na plaži…)

Spoznavanje ljudi je zelo enostavno in si 
praktično s prvim dnem vključen v novo družino, 
ki res da občutek „home away from home“

V prostih dnevih raziskovanje Aten in ostalih 
bližnjih znamenitosti, otokov… 



Učenje jezika
Glavni jezik vseh njihovih projektov je angleščina.

Zaradi sobivanja s prostovoljci iz različnih držav se lahko naučiš novih besed v 
marsikaterem jeziku.

Prav tako te vsi grški zaposleni in prostovoljci z veseljem naučijo nekaj najbolj 
uporabnih grških besed. 



Zakaj na izbrano institucijo
Delo z divjimi živalmi
Prostovoljstvo 
Ozaveščanje javnosti o pomembnosti zaščite želv kot tudi 
morja
Življenje v tujini
Izboljšanje angleškega jezika
Nova poznanstva iz vseh koncev sveta

https://www.youtube.com/watch?v=Dl_g63r5xuk&ab_ch
annel=ARCHELON%CE%A4heSeaTurtleProtectionSociety



Uporabne spletne strani
Na njihovi spletni strani lahko najdete veliko informacij o njihovem delu in prav tako o 
njihovih prostovoljnih projektih. 

https://www.archelon.gr/

Moj kontakt
Ajda Koračin – ajda.koracin@gmail.com


