PROGRAMA UJI-VOLUNTÀRIA. TAPS D'ESPERANÇA
Durant el curs 2014/15 s'ha posat en marxa, dins del Programa UJI-Voluntària
Ajuda a ONG, el programa Taps d'esperança en col·laboració amb la Federació
Espanyola de Malalties Rares (FEDER) i Recytrans.
L'objectiu del programa és la recollida i el reciclatge de taps de plàstic per a
recaptar fons destinats a projectes que permeten facilitar la vida a les persones
que pateixen malalties rares.
Per a la participació de la comunitat universitària en el programa s'han distribuït
caixes de reciclatge per distintes zones del campus, on es poden depositar taps
(podeu consultar els punts de distribució de les caixes en:
http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/base/voluntariat/ujivoluntaria/).
Per a donar suport a aquest programa comptem amb voluntaris i voluntàries que
s'encarreguen de fer un seguiment de les caixes distribuïdes per la Universitat,
buidar-les en un contenidor cedit per Recytrans (empresa de gestió de residus)
i participar en campanyes de sensibilització sobre les malalties rares i el
reciclatge.
Quan el contenidor estiga ple de taps, Recytrans els traslladarà fins al lloc on es
reciclen (http://www.recytrans.com/).
Els beneficis econòmics que s'obtinguen d'aquesta recollida aniran destinats a
FEDER
(http://www.enfermedades-raras.org/index.php/feder-comunidadvalenciana).
D'aquesta manera, amb la posada en marxa d'aquest programa, es pretén
contribuir a una causa solidària amb les persones que presenten alguna malaltia
rara o de baixa incidència, així com sensibilitzar la comunitat universitària sobre
la gestió de residus.
Des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) us
animem a col·laborar amb el programa depositant els vostres taps, els dels
vostres amics i dels vostres familiars en qualsevol de les caixes que trobareu en
les zones indicades. De la mateixa manera, si us animeu a ser voluntari o

voluntària del programa,
(ujivoluntaria@uji.es).
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Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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Caixes de reciclatge que s’han distribuït per tot el campus.
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Contenidor de reciclatge situat en la zona sud de l’UJI.

Voluntàries que assisteixen a formació específica sobre reciclatge.

Acte d’inauguració del curs de formació específica sobre reciclatge.

