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1. QUÈ ÉS EL PROGRAMA UJI‐VOLUNTÀRIA?

QUÈ ÉS UJI‐VOLUNTÀRIA?
UJI‐Voluntària és un programa de voluntariat propi de la Universitat Jaume I, gestionat per
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), el qual ofereix la
possibilitat a tota la comunitat universitària de poder participar activament en la
consecució d’una societat més justa i ajudar aquelles persones o col∙lectius més
necessitats.

A QUI S’ADREÇA?
Poden participar en aquest programa de voluntariat tots els membres de la comunitat
universitària: estudiantat, PAS i PDI de la Universitat Jaume I.

QUÈ HE DE FER SI VULL FORMAR PART DEL VOLUNTARIAT UNIVERSITARI?
Acosta’t a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume
I (OCDS) i, després d’escoltar quines són les teues inquietuds i interessos, et donarem
informació detallada sobre el programa que més et pot interessar.

QUANT TEMPS HE DE DEDICAR A L’ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT?
Els dies i hores de col∙laboració els decideixes tu, en funció dels teus horaris i disponibilitat.

REBRÉ FORMACIÓ EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT?
Rebre formació és un dret de les persones que col∙laboren en accions de voluntariat.
L’OCDS t’ofereix la formació bàsica. La institució en la qual realitzaràs el voluntariat
t’oferirà la formació específica.
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2. PROGRAMES: EN QUINES INSTITUCIONS PUC REALITZAR TASQUES DE VOLUNTARIAT?

SUBPROGRAMA

ORGANITZACIÓ

ACCIONS

Suport a estudiantat amb
necessitats educatives
especials

Asociación Castellonense de Apoyo al
Superdotado y Talentoso (ACAST)
Asociación de Padres de Afectados por
Déficit de Atención e Hiperactividad de la
provincia de Castellón (APADAHCAS)

Tallers
Activitats
Formatives
Entreteniment
Jocs recreatius
Tallers
Escola d’estiu
Reforç escolar

Asociación Gitana

Suport i integració escolar

Servei de Suport i Orientació al Menor
(SSOM)
Fundación Secretariado Gitano

Suport a persones majors i
dependents

Ayuda a Adultos y Niños con Trastorno del
Espectro Autista (AANTEA)
Associació d’esclerosi múltiple de Castelló
(AEMC)
Asociación de Familiares con Niños y
Adultos Discapacitados (AFANIAS
Castellón)
Asociación Síndrome de Down
(ASINDOWN)
Asociación de Parálisis Cerebral de
Castellón (ASPROPACE)
Associació‐Fundació Dany Cerebral
Adquirit (ATENEU)
Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (Centro social Marillac)
Cruz Roja Española
Fundació Primavera
Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
Fundación Alzheimer Salomé Moliner
Asociación Provincial de Alzheimer (AFA)
PATIM
AFANIAD
Acción contra el Hambre

Suport a ONG

Asociación Teléfono de la Esperanza
Castellón
Asociación de Voluntarios de Acogimiento
Familiar (AVAF)
Cruz Roja Española
Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER)
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Reforç escolar
Reforç escolar
Tallers
Dinàmiques
Activitats d’oci, esportives, ludoteca per a
persones amb espectre autista
Activitats lúdiques i educatives
Suport a persones afectades d’esclerosi
Suport a persones amb discapacitat cerebral
Activitats de suport a persones amb la
síndrome de Down
Activitats d’oci, temps lliure
Activitat esportiva
Taller de teatre
Acompanyament, tallers, oci, elaboració de
materials
Acompanyament a persones majors
Acompanyament a persones amb malaltia
mental
Tallers
Visites individualitzades
Suport als malalts i als seus familiars
Suport als malalts i als seus familiars
Recolçament a persones amb adiccions i
exclusió social
Recolçament a persones amb discapacitat
intelectual
Sensibilització sobre la realitat de la fam al
món
Orientació telefònica
Sensibilitzar i difondre entre la comunitat
universitària el recurs d’acolliment familiar
Formació per a xiquets i joves
Projecte «Taps d’esperança» en favor de
persones amb malalties rares

Formació
Formulació de projectes

Ilêwasi
Suport a ONG
Medicus Mundi

Asociación Española contra el Cáncer

Tallers
Enfortiment comunitari
Activitats de comerç just, mobilització social
i educació per a la ciutadania
Suport a malalts i familiars amb aquesta
malaltia

Programa de suport a persones amb
necessitats educatives especials a l’UJI

Suport a estudiantat en situacions especials

OXFAM‐Intermón

Programa «Ambaixadors i
Ambaixadores de l’UJI»
Programa «Ensenyem la Universitat»
Programa «Mentor»
Programa Pisos Solidaris
Voluntariat en l’Observatori Permanent de
la Immigració (OPI)
PROGRAMES PROPIS DE L’UJI

Voluntariat en l’Observatori Psicosocial de
Recursos en Situacions de Desastre
(OPSIDE)
Voluntariat esportiu
Voluntariat europeu i de tercers països

Representar la Universitat fora
Mostrar la Universitat
Suport a l’estudiantat estranger de l’UJI
Voluntariat comunitari
Formació
Cerca de recursos
Recerca
Formació
Cerca de recursos
Recerca
Organització i gestió d’activitats esportives
Diverses accions de voluntariat a realitzar a
països europeus i altres

Voluntariat en protocol universitari

Formació
Reforestació
Promoure diverses llengües
Sensibilització
Formació
Suport en actes protocol∙laris realitzats pel
Servei de Comunicacions de l’UJI

Voluntariat UJI Hàbitat Saludable

Promoció i organització de la salut a l’àmbit
universitari.

Voluntariat mediambiental
Voluntariat lingüístic
Voluntariat per a la prevenció de la
violència
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2.1 SUPORT A ESTUDIANTAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Asociación Castellonense de Apoyo al Superdotado y Talentoso
(ACAST)
‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

L’atenció a les persones amb altes capacitats, superdotats i talentosos, especialment
xiquets, xiquetes, i joves de Castelló.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Participar en l’organització i dinamització de tallers i activitats dirigides a xiquets i xiquetes
amb altes capacitats.
Pàgina web: www.acast.org
Correu electrònic: acastsecretaria@gmail.com

Asociación de Padres Afectados por Déficit de Atención e
Hiperactividad de la Provincia de Castellón (APADAHCAS)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Donar a conèixer el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, o sense, a la societat
en general i, especialment, al personal docent que està en contacte diàriament amb les
persones afectades, perquè aconseguisquen captar la seua atenció, ajudant‐los a complir
amb els objectius acadèmics com la resta de l’alumnat.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Activitats d’entreteniment de xiquets i xiquetes fins a 14 anys, realitzant manualitats o un
altre tipus de jocs creatius.

Pàgina web: www.apadahcas.org
Correu electrònic: asociacion@apadahcas.org
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2.2 SUPORT I INTEGRACIÓ ESCOLAR

AG

Asociación Gitana

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Els objectius prioritaris que presideixen l’actuació de l’Asociación Gitana són els següents:
‐ Informació, assessorament i orientació sobre els drets i els recursos socials existents per a
la resolució de les seues necessitats.
‐ Eliminació d’estereotips existents en la societat sobre el col∙lectiu gitano.
‐ Contribuir i potenciar el desenvolupament íntegre del poble gitano perquè siga partícip i
responsable del seu avanç en la societat.
‐ Promoure activitats i recursos que incidisquen en la millora de la qualificació personal i
professional dels joves i de les joves.
‐ Anàlisi de problemàtiques i priorització d’aquestes, per a elaborar estratègies
d’intervenció adequades a les necessitats existents.
‐ Impulsar, reforçar i potenciar els processos de la vida comunitària a través de la
participació en activitats.
‐ Promoció de l’Asociación en defensa del col∙lectiu al qual representa, a través de la relació
i coordinació amb diferents institucions i de la informació, promoció i defensa del col∙lectiu
gitano.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

‐ Col∙laboració en la planificació de les activitats a realitzar en l’Escola d’Estiu duta a terme
a la seu de l’Asociación, durant el mes de juliol, en horari de 10 a 14 hores.
‐ Suport en les tasques de reforç escolar de l’Escola d’Estiu.
‐ Execució i posada en marxa dels diferents tallers a realitzar: taller de salut, manualitats,
dinàmiques de grup, jocs, eixides, etc.
‐ Coordinació amb la resta de professionals que duen a terme l’Escola d’Estiu.

Correu electrònic: asociacióngitana@hotmail.com
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Servei de Suport i Orientació al Menor (SSOM)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

L’atenció educativa i psicosocial a menors en situacions de risc en les seues famílies.
S’entenen com a situacions de risc aquelles que incrementen la probabilitat de patir
conseqüències negatives en la personalitat, en el desenvolupament adaptatiu o en la salut
biopsicosocial, i considerant diferents àmbits d’actuació (domicili familiar, centre educatiu i
seu de l’associació). En definitiva, l’objectiu és propiciar la igualtat d’oportunitats per a
menors que actualment es troben en una situació de risc d’exclusió social.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Suport en l’àrea educativa i personal a menors en situació de risc d’exclusió social a través
de reforç escolar individualitzat i desenvolupament de tallers de competències personals.

Pàgina web: www.ssom.es
Correu electrònic: info@ssom.es

Fundación Secretariado Gitano

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

La missió de la Fundación Secretariado Gitano és la promoció integral de la comunitat
gitana des del respecte i suport a la seua identitat cultural.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Col∙laboració en el programa d’educació (Aula Promociona): desenvolupament de les
classes de reforç escolar amb menors escolaritzats, des de cinquè de primària fins a quart
d’ESO, separats per grups de nivells.
Col∙laboració en el programa d’intervenció socioeducativa amb menors gitanos (Centre
d’Esplai Racó Màgic): desenvolupament dels tallers i dinàmiques amb menors d’entre tres i
nou anys. En el programa d’educació amb menors gitanos (Aula Promociona):
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desenvolupament de les classes de reforç escolar, amb menors escolaritzats des de cinquè
de primària fins a quart d’ESO, separats per grups de nivell.
En el programa d’intervenció socioeducativa amb menors gitanos (Centre d’Esplai Racó
Màgic): desenvolupament dels tallers i dinàmiques amb menors de tres a nou anys.

Pàgina web: http://www.gitanos.org
Correu electrònic: vanessa.segarra@gitanos.org

2.3 SUPORT A PERSONES MAJORS I DEPENDENTS

Ayuda a Adultos y Niños con Trastorno del Espectro
Autista (AANTEA)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Treballar per a aconseguir una major autonomia i una millor qualitat de vida de les
persones amb espectre autista i dels seus familiars.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Els voluntaris i les voluntàries realitzen funcions d’acompanyament als professionals
d’AANTEA i de suport en els casos en què el grup així ho requerisca. Més en concret,
participen en les activitats esportives i en les activitats d’oci o en guarderia‐ludoteca.

Pàgina web: http://www.aantea.org/es
Correu electrònic: asociacionaantea@gmail.com
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Associació d’esclerosi múltiple de Castellón (AEMC)

‐ Quin és l’objectiu de l’associació?
L’objectiu és aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones amb esclerosi
múltiple o altres malalties similars, així com la dels seus familiars, i proporcionar‐los un
tractament integral adequat a les necessitats de cada persona des de la perspectiva
psicològica, física i social per a aconseguir una plena integració en la societat.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Les persones que s’inscriguen en aquesta activitat de voluntariat rebran, en primer lloc,
una formació teòrica d’unes quatre hores. Una vegada completada aquesta formació,
ajudaran a preparar i a organitzar activitats lúdiques i educatives que fomenten
l’associacionisme i afavorisquen la integració de persones amb diversitat funcional en la
nostra comunitat.

Pàgina web: http://www.aemc.org.es
Correu electrònic: aemc@aemc.org.es

Asociación de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados (AFANIAS
Castellón)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Fomentar i promocionar en tots els àmbits, i davant d’organismes oficials i privats, la
protecció, atenció i tutela de les persones amb discapacitat intel∙lectual i persones
afectades per altres discapacitats associades i comunes a les finalitats de l’entitat, tant en
el seu aspecte de rehabilitació i integració soci laboral, com en el familiar, professional i
econòmic.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Les activitats es realitzen al centre ocupacional, al centre de dia, a la residència, als
habitatges tutelats, i també se’n fan activitats esportives i d’oci.
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La tasca del voluntariat és donar suport i acompanyament a professionals i usuaris.

Pàgina web: www.afaniascastellon.org
Correu electrònic: afanias@afaniascastellon.org

Asociación Síndrome de Down (ASINDOWN)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

La promoció i realització d’activitats que contribuïsquen a la millora
de les condicions de vida de les persones amb la síndrome de Down o amb diversitat
funcional de categoria psíquica.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

A través dels diferents serveis i programes (Centre d’atenció primerenca, Gabinet
psicopedagògic, Formació i ocupació, Centre ocupacional, Centre especial d’ocupació, Oci i
temps lliure, Assessorament familiar) es realitzen totes les activitats destinades a
aconseguir l’autodeterminació més gran i assolir l’optimització de la qualitat de vida de les
persones amb la síndrome de Down o amb diversitat funcional.

Pàgina web: http://www.downcastellon.com/
Correu electrònic: voluntariado@downcastellon.com
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Asociación de Parálisis Cerebral de Castellón (ASPROPACE)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Millorar la qualitat de vida tant de les persones amb paràlisi
cerebral i altres discapacitats afins com de les seues famílies,
mitjançant la defensa dels seus drets i la promoció dels serveis, atenent a la persona de
forma integral.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Oferir suport als professionals en activitats d’oci i temps lliure i en activitats esportives,
acompanyar les persones amb paràlisi cerebral en l’execució de les activitats en el seu
temps lliure i participar de manera activa en les activitats proposades des del centre.
Totes les activitats s’organitzen i gestionen des del centre de dia i residència de la
Fundación ASPROPACE de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa s’atén a persones
adultes en el seu temps lliure.
Pàgina web: www.fundacionaspropace.org
Correu electrònic: ocioyvoluntariado@fundacionaspropace.org

Associació ‐ Fundació Dany Cerebral Adquirit (ATENEU)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Brindar una atenció individualitzada i altament especialitzada a persones amb dany
cerebral, famílies, cuidadors i societat, a través d’un desplegament de diversos programes i
un itinerari de serveis, cadascun d’ells, amb uns objectius i finalitat. Però sempre orientats
a aconseguir una atenció de qualitat.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Activitat esportiva amb un grup de joves amb necessitats de suport limitades.
Col∙laborar amb tallers de vivers i jardineria, dissenyar, organitzar i dirigir un taller de
teatre amb usuaris amb necessitats de suport i col∙laborar en tallers de contes amb
persones amb necessitats de suport generalitzat.
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Pàgina web: http://www.ateneocastellon.org
Correu electrònic: ateneo@ateneocastellon.org

Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Centro
social Marillac)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Las Hijas de la Caridad treballen amb persones sense llar. Les seues funcions són acollir,
acompanyar i orientar a les persones sense llar en situació de major dificultat i exclusió
social a través d’algun d’aquests projectes:
‐ Centre de convalescents Marillac (centre residencial per a persones sense llar
convalescents), tallers d’integració «El faro» i habitatges d’integració social (Alojamientos
alternativos Puente).
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Activitats en contacte amb les persones que participen dels seus projectes:
Acompanyaments, preparar i impartir tallers en diferents àrees: salut, creativitat,
informàtica, habilitats socials, pintura, autoestima i cultura general i eixides d’oci i temps
lliure.

Activitats en col∙laboració amb l’entitat:
‐ Creació d’activitats noves, pensar en nous camins d’intervenció per a les persones sense
llar.
‐ Elaborar materials de sensibilització.
‐ Cerca de recursos materials i econòmics, captació de socis i col∙laboradors.
‐ Tasques d’informàtica.

Pàgina web: http://hijascaridad.org
Correu electrònic: hcmarillac@hijascaridadpam.org
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Cruz Roja Española

‐

Quin és l’objectiu de la institució?

La cerca i el foment de la pau, així com de la cooperació nacional i internacional.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Programes de majors
Ajuda a domicili complementària. El projecte consisteix en el desenvolupament d’un
conjunt d’activitats interrelacionades i destinades a evitar l’aïllament de la persona major, i
facilitar la seua mobilitat i el seu contacte amb l’entorn. L’actuació no es limita al domicili,
sinó que quan les característiques i circumstàncies ho permeten es fomenta la seua
participació en la comunitat i la relació amb altres persones, per a afavorir l’ajuda mútua i
el contacte intergeneracional. Per a la qual cosa es poden realitzar els següents tipus
d’activitats:
Acompanyaments, realització de gestions, accions que afavoreixen la trobada
intergeneracional i activitats d’oci i temps lliure i activitats formatives.

Pàgina web: www.cruzroja.es
Correu electrònic: voluntariado.castellon@cruzroja.es

Fundació Primavera

‐

Quin és l’objectiu de la institució?

L’objectiu és assumir i exercir els càrrecs tutelars que l’autoritat judicial li encomane,
referits a les persones amb malaltia mental, la inserció sociolaboral de les persones que
pateixen una malaltia mental, els quals faciliten la millora de la seua qualitat de vida, i
generar ocupació per a la integració laboral de les persones amb trastorns mentals
permanents.
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‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Col∙laborar en les activitats de difusió de la Fundació Primavera, acompanyament a les
persones que pateixen una malaltia mental en el seu itinerari d’inserció, i col∙laboració en
alguna activitat formativa com a formadors.

Pàgina web: www.fundacioprimavera.com/
Correu electrònic: fundacioprimavera@gmail.com

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

L’objectiu és mantenir els llaços d d’unió, solidaritat i companyonia entre els socis i les sòcies,
gestionar quants beneficis siguen possibles per al conjunt de socis i familiars, desenvolupar
activitats de voluntariat en tota persona que requerisca accions d’ajuda i suport, pertanga o no a la
família militar i promoure activitats culturals i formatives que afavorisquen la solidaritat i la
integració en la societat civil.

‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

El voluntariat col∙labora amb tres residències geriàtriques de Castelló. S’hi realitzen tallers de dibuix
i pintura, passejos, lectura i escriptura, jocs, litúrgia, etcètera. Visites individualitzades.

Pàgina web: www.veteranosfasygc.es
Correu electrònic: veteranos_castellon@oc.mde.es
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Fundación Alzheimer Salomé Moliner

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Millorar la qualitat de vida de les persones amb la malaltia d’Alzheimer i la dels seus
familiars.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Suport en les unitats de respir (estimulació cognitiva, joc social, musicoteràpia, fisioteràpia,
etc.) i difusió d’activitats.
Pàgina web: www.salomemoliner.org/
Correu electrònic: fundacionalzheimer@salomemoliner.org

Asociación Provincial de Alzheimer (AFA)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Millorar la qualitat de vida de les persones amb la malaltia d’Alzheimer i la dels seus
familiars.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Suport a les persones que pateixen aquesta malaltia i als seus familiars a través de diverses
activitats.

Pàgina web: http://afacastellon.org/
Correu electrònic: gerente@afacastellon.org
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PATIM

‐ Quin és l’objectiu de l’associació?
La prevenció, assessorament, tratament i integració de les adiccions i altres conductes.

‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Oferir suport a les persones amb adiccions o conductes similars; suport i difusió de les
activitas programades per PATIM.

Pàgina web: http://www.patim.org

AFANIAD
(Associació de Familiars amb xiquets i Adults discapacitats de la Vall d’Uixó)

‐ Quin és l’objectiu de l’associació?
Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intelectual, a través de totes
aquelles accions que serveixen per a millorar la normalització de la discapacitat a l’àmbit
educatiu, laboral, social i d’oci.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Oferir suport als familiars i persones amb discapacitat intelectual; suport i difusió de les
actividats programades per AFANIAD.

Pàgina web: https://www.afaniad.org/
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2.4 SUPORT A ONG

Acción contra el Hambre

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Organització humanitària internacional, neutral i independent que combat la desnutrició,
alhora que garanteix aigua i mitjans de vida segurs a les poblacions més vulnerables. La
fundació també té per objecte donar suport, assessorament i assistència tècnica a les
fundacions i entitats l’activitat primordial de les quals siga l’acció social, així com l’atenció a
les problemàtiques socials de les persones físiques.

‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Activitats de sensibilització sobre la realitat de la fam en el món.

Pàgina web: http://www.accioncontraelhambre.org/
Correu electrònic: achcv@achesp.org

Asociación Teléfono de la Esperanza Castellón

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Prestar ajuda urgent a tota persona que acudisca a aquesta associació presentant una crisi
puntual; de manera anònima, personalitzada i gratuïta.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Orientació a les persones que hi telefonen, després de la formació rebuda per l’associació
de manera gratuïta.

Pàgina web: http://telefonodelaesperanzadecastellon.blogspot.com.es/
Correu electrònic: castellon@telefonodelaesperanza.org
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Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Donar al menor o a la menor que es troba en aquestes circumstàncies una vida
normalitzada amb una família i aconseguir retornar‐los la seua família biològica. Suport a
les famílies acollidores.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Informar i sensibilitzar a la comunitat universitària sobre els problemes relacionats amb els
menors en situació de risc social i desemparament. Sensibilitzar i difondre entre la
comunitat universitària el recurs d’acolliment familiar com a mesura de protecció a la
infància per a la capacitació de famílies educadores.

Pàgina web: http://www.avaf.info
Correu electrònic: avaf.valencia@ono.com

Cruz Roja Española

‐

Quin és l’objectiu de la institució?

Emmarquem ací els projectes educatius de Creu Roja Joventut, l’associació juvenil de Creu
Roja, la qual desenvolupa la seua acció dirigida a tot el col∙lectiu de xiquets, xiquetes i
joves, vetlant així pel compliment dels seus drets fonamentals; atén a aquelles necessitats
específiques que, de no actuar‐hi, els situen en risc d’exclusió social. La infància i la
joventut requereixen una acció global i contínua que els acompanye en el procés de
maduració i desenvolupament integral com a persones.
Projectes:
•

Educació per a la salut.

•

Prevenció de conductes violentes en adolescents i joves.

•

Promoció de l’èxit escolar de xiquets i xiquetes en dificultat social.
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‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Es poden realitzar les següents activitats:
•

Intervenir en activitats educatives i formatives per als menors.

•
Impartir sessions de prevenció de conductes de risc (consum de drogues, relacions
sexuals, assetjament escolar, violència de gènere, racisme, etc.)
•

Planificar i avaluar les intervencions.

•

Educar en hàbits saludables, habilitats socials, intel∙ligència emocional i valors.

Pàgina web: www.cruzroja.es
Correu electrònic: voluntariado.castellon@cruzroja.es

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Millorar la qualitat de vida de les famílies amb una malaltia rara.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Col∙laboració directa en un dels projectes de l’associació denominat «Taps d’esperança».

Pàgina web: www.enfermedades‐raras.org
Correu electrònic: presidente@fmf.org.es
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Ilêwasi

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

La recerca, defensa i promoció dels drets de la infància a través de la cooperació
internacional, la formació en drets de la infància, l’educació per al desenvolupament,
l’educació per a la pau, la mediació, els serveis socials per a la infància i voluntariat locals i
internacionals. Erasmus +.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

•
En formació: el voluntariat col∙laboraria en la preparació de cursos i jornades des
del seu inici.
•
En cooperació internacional: aprenentatge del maneig d’EML (enfocament del marc
lògic) i col∙laboració en la preparació de projectes.
•
En educació i mediació: preparació de tallers i treball directe amb xiquets, xiquetes,
i adolescents.
•

En serveis socials: participaria en la creació del departament.

•
En voluntariat: participaria directament amb xiquets, xiquetes, i adolescents en
altres països.

Pàgina web: http://www.ilewasi.es/Ilewasi_ONG/inicio.html
Correu electrònic: magpcooperacion@hotmail.com
redere@ilewasi.es
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Medicus Mundi

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

L’objectiu és contribuir a la millora de les condicions sanitàries, mitjançant l’aplicació d’una
estratègia orientada a enfortir l’atenció primària de salut, així com a millorar els nivells de
qualitat i cobertura dels sistemes sanitaris públics o privats amb finalitats socials no
lucratives, eradicar la pobresa en totes les seues manifestacions, amb especial atenció a les
regions i a les comunitats menys afavorides, promoure els drets humans, l’equitat de
gènere i la sostenibilitat ambiental, introduint aquestes perspectives en totes les accions
que desenvolupe l’associació i fomentar la solidaritat i el compromís de la societat civil amb
els pobles que viuen als països en desenvolupament.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Les tasques de voluntariat es desenvolupen en primer lloc en la seu i, al mateix temps, es
rep la formació que capacita per a dur a terme activitats fora de la seu.
Mitjançant la realització d’una entrevista es determinen les activitats que es duran a terme
conforme a les motivacions del voluntariat.

Pàgina web: http://www.medicusmundi.es/castellon
Correu electrònic: castellon@medicusmundi.es

OXFAM‐Intermón

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Confederació internacional de 17 organitzacions, les quals treballen amb organitzacions
sòcies i comunitats locals a més de 90 països. OXFAM‐Intermón realitza ajuda
d’emergència, duent a terme projectes de desenvolupament a llarg termini i fent
campanya per un futur més just.
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‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Col∙laboració en la planificació i execució de les activitats d’aquesta ONG: activitats de
comerç just, mobilització social i educació per a la ciutadania global.

Pàgina web: http://www.oxfam.org/es
Correu electrònic: crmn.lopez@gmail.com

Asociación Española contra el Cáncer

‐

Quin és l’objectiu de l’associació?

Oferir suport i ajuda a les persones que pateixen aquesta malaltia i als seus familiars.
‐

Quines activitats realitzen els voluntaris i les voluntàries?

Atenció i acompanyament al malalt i els seus familiars, divulgació de missatges de
prevenció.

Pàgina web: https://www.aecc.es/paginas/paginaprincipal.aspx
Correu electrònic: dolores.esteve@aecc.es
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PROGRAMES PROPIS DE L’UJI

2.6 Programa de suport a persones amb necessitats educatives especials a l’UJI
A la Universitat Jaume I hi ha més de 150 estudiants i estudiantes amb necessitats
educatives especials (problemes de visió, auditius, de mobilitat o manipulació, malalties,
etc.) que requereixen diferents tipus de suport. A aquestes persones se’ls pot acompanyar
a determinades instal∙lacions de l’UJI, se’ls faciliten anotacions, se’ls ajuda en l’estudi, etc.

Més informació: Programa d’atenció a la diversitat. Unitat de Suport Educatiu (USE)
Pàgina web: www.uji.es/ca/serveis/use/enee
Correu electrònic: suport@uji.es
Telèfon: 964 387 089

2.7 Programa Ambaixadors i Ambaixadores de l’UJI
L’objectiu del programa és promoure la Universitat Jaume I en centres de secundària
nacionals i altres universitats estrangeres, a través de representants de la mateixa
institució.
L’ambaixador o ambaixadora nacional s’encarrega de realitzar accions en centres de
secundària de les províncies d’influència (Terol, Tarragona, Saragossa, Alacant, València,
Conca i Albacete) destinades a promocionar l’oferta de graus de l’UJI entre l’estudiantat
dels centres.
Pel que fa a la modalitat internacional, tot l’estudiantat, PAS o PDI beneficiari d’algun tipus
d’ajuda econòmica per la Universitat Jaume I en alguna convocatòria internacional,
participarà com a ambaixador o ambaixadora. No obstant això, qualsevol membre de la
comunitat universitària que participe en un programa de mobilitat o aquelles persones que
hagen realitzat una estada a l’UJI poden participar voluntàriament en el programa.

Més informació: Programa Ambaixadors i Ambaixadores de l’UJI
Pàgina web: http://www.uji.es/ca/serveis/scp/accp/pmk/ambaixa
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Correu electrònic: embajadorinternacional@uji.es
embajadornacional@uji.es
Telèfons: 964 72 91 89 / 964 387 070 / 964 38 70 80 / 964 38 70 87

2.8 Programa «Ensenyem la Universitat»
Algunes de les activitats que es realitzen a l’UJI són visites externes de col∙legis, instituts,
associacions, presentacions de la Universitat a estudiantat d’altres universitats, etc.
Les accions de voluntariat consisteixen a mostrar la Universitat (campus, instal∙lacions,
laboratoris, pla d’estudis, etc.)

Més informació: Unitat de Suport Educatiu
Correu electrònic: suport@uji.es
Telèfons: 964 38 70 89 / 964 387 080

2.9 Programa «Mentor»
L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de la Universitat Jaume I ofereix la possibilitat
de posar‐se en contacte amb l’estudiantat estranger que visita la nostra institució cada any
a través dels diferents programes d’intercanvi. El voluntariat podrà ajudar l’alumnat
estranger a conèixer l’UJI, el campus i la ciutat de Castelló de la Plana, així com orientar‐lo
sobre els estudis basats en la seua experiència.

Més informació: Oficina de Relacions Internacionals
Pàgina web: http://www.uji.es/ca/serveis/otci/prog/pmpg0910.html
Correu electrònic: gonellm@uji.es
Telèfon: 964 387 093
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2.10 Programa Pisos Solidaris
El Programa Pisos Solidaris és un projecte gestionat per tres entitats: l’Ajuntament de
Castelló de la Plana, la Universitat Jaume I i l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat
(EIG).
El programa té com a objectiu planificar i desenvolupar una intervenció multidisciplinària
en coordinació amb els diferents recursos del barri de Sant Llorenç; cercant enfortir el
desenvolupament comunitari i residint en el barri per a potenciar la incidència en els
processos que s’hi emprenguen.

Més informació: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
Pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ocds/
Correu electrònic: ocds@uji.es
Telèfon: 964 729 390

2.11 Observatori Permanent de la Immigració (OPI)
Les accions de voluntariat en l’Observatori Permanent de la Immigració de la Universitat
Jaume I tenen com a objectiu facilitar l’acostament a diferents qüestions psicosocials que
envolten a les migracions; com les expectatives d’eixida, les diferents cultures i costums, la
interculturalitat, la multiculturalitat, la convivència, l’acolliment o la tornada al lloc
d’origen.
Les tasques de voluntariat s’adreçaran a la participació en recerca, i a la cerca i l’elaboració
de recursos o l’organització d’activitats puntuals.

Més informació: Observatori Permanent de la Immigració
Pàgina web: www.uji.es/serveis/opi/
Correu electrònic: opi@uji.es
Telèfon: 964 729 390
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2.12 Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)
L’objectiu és crear un espai de recursos relatius a la formació, assessorament i recerca en
aspectes psicosocials en emergències i desastres.
Es col∙laborarà en les accions de formació, en la cerca de recursos i en els projectes de
recerca.

Més informació: Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)
Pàgina web: www.opside.uji.es
Correu electrònic: opside@uji.es
Telèfon: 964 729 390

2.13 Voluntariat Esportiu
La Universitat Jaume I disposa d’unes instal∙lacions esportives dins del campus que
ofereixen una gran varietat d’activitats i esdeveniments esportius dins del món universitari.
El voluntariat pot col∙laborar en aspectes generals de l’organització i gestió de l’esport
universitari; així com en diferents programes en activitat física i esport, adaptats a les
característiques del marc universitari.

Més informació: Servei d’Esports de la Universitat Jaume I
Pàgina web: www.uji.es/serveis/se
Correu electrònic: se@uji.es
Telèfons: 964 729 392 / 964 728 804

2.14 Voluntariat europeu i de tercers països
És un programa que s’ofereix a l’estudiantat de l’UJI de 18 a 30 anys. En aquest, els
estudiants i les estudiantes realitzen el voluntariat en associacions o en institucions d’algun
país europeu. A través del mateix adquireixen competències per al seu desenvolupament
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personal, educatiu i professional, així com per a la seua integració social. Permet conèixer
joves d’altres països i al mateix temps practicar un altre idioma.

Més informació: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
Pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ocds/
Correu electrònic: ocds@uji.es
Telèfon: 964 729 390

2.15 Voluntariat mediambiental
El voluntariat rep formació específica i participa en jornades de repoblació forestal. La
reforestació se sol fer a zones de muntanya de la província de Castelló que han estat
afectades per incendis i que, per tant, necessiten ser repoblades.
La Universitat Jaume I compta amb una llarga trajectòria participant en aquest tipus
d’accions. Amb aquest programa la Universitat mobilitza la comunitat universitària per a
realitzar reforestacions d’arbres autòctons.

Aquesta activitat l’organitza per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i
el Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa.
Més informació: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
Pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ocds/
Correu electrònic: ocds@uji.es
Telèfon: 964 729 390
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2.16 Voluntariat lingüístic
És una iniciativa de la Universitat Jaume I per a promoure l’ús del valencià i pretén posar en
contacte alumnat que vulga aprendre valencià amb persones que tinguen un domini fluid
de la llengua, i d’aquesta manera es facilita que puguen parlar valencià fora de l’àmbit
acadèmic.

Més informació: Servei de Llengües i Terminologia
Pàgina web: http://www.uji.es/serveis/slt/
Correu electrònic: segura@uji.es
Telèfon: 964 728 006

2.17 Voluntariat per a la prevenció de la violència
Aquest voluntariat es realitza en la Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I. Els objectius
de la Unitat d’Igualtat són:
‐
Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat entre dones i
homes.
‐

Elaborar, implementar, fer el seguiment i avaluar el Pla d’igualtat de l’UJI.

‐
Impulsar campanyes de sensibilització i informació en matèria de gènere i igualtat
d’oportunitat.
‐

Promoure la docència i la recerca en matèria d’igualtat de gènere.

Quines activitats realitzarien els voluntaris i les voluntàries?
‐

Informar l’estudiantat en la prevenció de la violència a les aules.

‐
Informar l’estudiantat de l’existència del Protocol per a la detecció, prevenció i
actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de
sexe a l’UJI.
‐

Observar l’existència de comportaments de violència a les aules.
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Més informació: Unitat d’Igualtat
Pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ui/
Correu electrònic: unitat‐igualtat@uji.es
Telèfon: 964 729 039

2.18 Voluntariat en protocol universitari
El voluntari que forme part d’aquest programa col.labora en la gestió i organització dels
esdeveniments corporatius de la Universitat Jaume I, principalment en la gestió del
protocol dels actes acadèmics oficials com l’acte d’inauguració del curs acadèmic, acte de
l’aniversari de la Universitat Jaume I i actes oficials de graduació de l’UJI.
Més informació:
Pàgina web: http://www.uji.es/serveis/scp/
Correu electrònic: bernad@uji.es / jperez@uji.es
Telèfon: 9649826/9481

2.19 Voluntariat UJI Hàbitat Saludable
La Universitat Jaume I com universitat pionera i innovadora que busca la qualitat al serveix
que ofereix a la comunitat universitària, aposta per la salut integral de la seua comunitat i
el desenvolupament d’una universitat saludable. UJI Hàbitat Saludable té com objectiu
promocionar la salut i el benestar de la comunitat universitària, i de tota la societat en
general.
Quines activitats feríen els voluntaris?
Els voluntaris farien accions de sensibilització i concienciació dirigides a la comunitat
universitària amb el fi de millorar el seu benestar i qualitat de vida, així como afavorir una
conciència crítica a l’àmbit de la salut.
Més informació: UJI Hábitat Saludable
Pàgina web: http://www.uji.es/institucional/uji‐saludable/
Correu electrónic: habitat_saludable@uji.es
Telèfon: 964729976
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3. COM EM PUC INSCRIURE EN EL PROGRAMA? ITINERARI

− La persona (estudiantat, PAS o PDI) sol∙licita informació sobre el programa UJI‐
Voluntària o sobre algun subprograma de voluntariat específic. La informació es
proporciona per dues vies:
− A la Fira del Voluntariat (a mitjan d’octubre)
− A l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS):
•

A la pàgina web de l’OCDS: https://www.uji.es/serveis/ocds/

•

A la Guia d’acolliment del voluntari o voluntària

•

A través del personal de l’OCDS

− Després de conèixer la informació necessària, l’alumne o l’alumna s’inscriu en el
programa UJI‐Voluntària (ha d’emplenar la fitxa d’inscripció i entregar‐la a l’OCDS).
− L’OCDS envia les dades de l’alumnat interessat a ser voluntari a l’entitat o servei de
l’UJI que ha triat, i d’aquesta manera l’entitat o servei corresponent es posa en
contacte amb l’alumne o l’alumna per a concretar horaris, activitats a realitzar, etc.
− Els voluntaris i les voluntàries reben la formació específica per la institució en què
han de realitzar el voluntariat. La formació específica és obligatòria.
− La formació bàsica és a càrrec de l’OCDS. La formació bàsica és obligatòria i una
vegada realitzada, ja no és necessari tornar a rebre‐la.
− Quan el voluntari o la voluntària s’incorpora a la institució, cal signar un compromís
d’incorporació. Aquest document se signa per triplicat (voluntari o voluntària, tutor
o tutora en la institució i directora de l’OCDS).
− Si el voluntari o la voluntària ho sol∙licita, l’OCDS emetrà un certificat per a la
convalidació de crèdits, sempre que haja realitzat un període de formació, com a
mínim, de 10 hores.
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− Segons la normativa de l’UJI, per a la convalidació de crèdits es tindrà en compte el
següent:
HORES DE FORMACIÓ










De 10 a 19 hores
De 20 a 29 hores
De 30 a 39 hores
Més de 40 hores

HORES D’ACTIVITAT
De 50 a 90 hores
Més de 90 hores

RECONEIXEMENT DE
CRÈDITS
0,5 crèdits
1 crèdit
1,5 crèdits
2 crèdits

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
0,5 crèdits
1 crèdit

− En finalitzar la seua participació en el programa, el voluntari o la voluntària ha
d’emplenar un qüestionari final d’avaluació de la seua experiència.
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4. ON PUC REBRE MÉS INFORMACIÓ?

OFICINA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT (OCDS)
Àgora universitària. Edifici E1
Tel.: 964 729 390
ocds@uji.es / ujivoluntaria@uji.es
https://www.uji.es/serveis/ocds/

ANNEXOS (LEGISLACIÓ BÀSICA)
• Estatut de l’Estudiant Universitari
• Llei 45/2015, de 14 d’octubre, del Voluntariat
• Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat
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