PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ

ELS OBJECTIUS DEL PROGRAMA
* Difondre la importància de la prevenció de residus i la reutilització del tèxtil usat, i la seva relació
amb la sostenibilitat global, la protecció del medi ambient i la cooperació al desenvolupament.
* Aconseguir que les entitats socials siguin percebudes com a prescriptores de la gestió de roba i calçat
usat, i impulsores de la conservació del medi ambient i de projectes de cooperació internacional.
* Apropar al públic escolar la problemàtica ambiental i social relacionada amb la roba i el calçat, així com
els beneficis d’adquirir-ne hàbits de prevenció i reutilització, i també fomentar-ne la seva participació i
col·laboració.

LES ACTIVITAS

Centres escolars i col·lectius diversos
Educacioó formal

* Públic destinatari: alumnes i professorat de Primària (5è i 6è); Secundària (1r, 2n, 3r i 4rt). Altres col·lectius
com AAVV, grups en centres cívics, clients de botigues o donants de roba
* Durada de l’activitat 55 minuts.
* Mínim d’activitats a organitzar en cada visita al centre: 2.
* Lloc de celebració: preferentment l’aula d’usos múltiples o l’aula de classe

Centres comercials i altres espais
Educacio no formal
* Públic destinatari: tots els públics
* Duració mínima de l‘activitat: 2 hores
* Duració de l’acció per a cada grup participant (màxim 10 persones): 5 minuts
* Requeriments mínims: un espai diàfan de 5x5 metres

ELS MATERIALS
* L’organització, implementació i els materials són assumits per Humana, sense cap càrrec per al
col·laborador.

* L’activitat compta amb uns requisits mínims per a garantir la seva viabilitat i correcta execució.

ALLOÒ QUE ENS DISTINGEIX
* Amb aquest programa i juntament amb els seus col·laboradors, Humana incideix en la importància de la
protecció del medi ambient i de la prevenció de residus, així com en donar una segona vida al
tèxtil usat.
* Posem en relleu que, tot i que és un residu, el tèxtil es converteix en un recurs, amb una marcada
finalitat social, amb la gestió adequada.
* Com a organització compromesa amb la societat, responem al repte de formar i informar sobre temàtiques essencials per al desenvolupament sostenible.
*A través d'aquest programa, Humana ofereix als seus col·laboradors la possibilitat d'alinear-se amb les
polítiques recollides al Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya
(PRECAT20) amb incidència directa sobre els seus ciutadans.
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