ESTATUTS ONG OPERACIÓ NOMA (ON)
Es constitueix l’associació sense ànim de lucre amb el nom: ON (Operació Noma) dins del
programa Joves Emprenedors Socials del projecte ICAPE amb les normes que
s’estableixen en els presents estatuts.
Aquesta associació és promoguda per un grup d'alumnes de 3r d'ESO de l'assignatura
IAEE.
El domicili radicarà en el centre educatiu IES Can Peu Blanc.
Direcció: Camí de Gaieta, sn 07420, Sa Pobla, Mallorca (Illes Balears)
Correu: operacionoma2018@gmail.com
L’àmbit on es realitzaran les seves activitats és: IES Can Peu Blanc (Sa Pobla)
L’associació ON es constitueix el dia 27 de novembre de 2018 fins el dia 21 de juny de
l’any 2019.
L’associació juvenil té les següents finalitats:
- Intentar ajudar als nins de Níger, aportant-los recursos i combatent la malaltia del llavi
lleporí i del noma.
- Col·laborar amb la Fundacíó Campaner per recaptar doblers i dur a terme activitats en
els mercats.
- Ajudar els ciutadans de Diffa i reduir el nombre d'afectats pel noma i el llavi lleporí.
- Ajudar a aconseguir una cura més ràpida, que passa per millorar la higiene, la salut i
l'educació de la població.
- Intentar tenir la màxima difusió i col·laboració a nivell social.
És important que, entre tots, aconseguim reduir les diferències entre el Níger i altres
països, afavorint la seva igualtat.
Per aconseguir tots aquests objectius, l'associació es basarà en valors com la cooperació,
responsabilitat, respecte, empatia, conscienciació, igualtat i solidaritat.
Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
Fer nous socis i sòcies amb l'aportació d'1€, amb la qual tendran un carnet d'associat/da i
una polsera amb els colors del Níger.
Realitzar un video on explicam qui som per començar a fer difusió dels nostres objectius.
Participar al mercat solidari que organitza ICAPE a Inca.
Aprofitar les jornades i diades del centre per fer activitats de recaptació.
L'associació tendrà 2 tipus de socis i sòcies:
- Socis i sòcies fundadores: la totalitat dels i les alumnes de 3r ESO B.
- Socis i sòcies col·laboradores: són aquelles persones que s'afilien mitjançant el carnet.
Podran gaudir de descomptes i sorteigs per premiar la seva col·laboració.
Tots els associats i associades tenen el dret d'estar informats sobre les activitats que es
duran a terme i a quina finalitat es destina la recaptació. De la mateixa manera, els i les
sòcies fundadores tenen el deure de participar, elaborar i implicar-se en les diferents

activitats que es proposin.
Cada soci i sòcia fundadora de l'ONG aportarà, inicialment, 2€ per a la compra de
material. Un cop finalitzi el curs, cada associat/da decidirà si vol recuperar l'aportació o
donar-la al projecte solidari.
En cas de necessitar més doblers per comprar material, els socis i sòcies fundadores
farien una nova aportació, amb les mateixes condicions que la primera.
L'òrgan màxim de decisió és l'assemblea, formada per tots els i les alumnes de 3r ESO B.
La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió de l’associació.
La Junta Directiva estarà formada per:
Presidenta: Paula Soberats Cabanillas
Secretària: Joana Maria Ferrer Amengual
Tresorera: Miriam Montero Sebastian
La tresorera presentarà les comptes cada 15 dies.
La junta directiva estarà acompanyada per les següents comissions de treball:
Informàtica: Adrià Rachón, Pep Toni Aguiló, Juan Francisco Marchena, Gabriel Iglesias,
Jeannina Aimonod.
Fotografia i publicitat: Miquel Mas, Elvira Miquel, Asia Boubal, Àngel Gual, Wassima El
Addouti.
Administració: Laura Díaz, Toni Crespí, Caterina Batle i Laura Aguilar.
Comptabilitat: Joan Gelabert i Santi Ramis.
Supervisió: Lamia Koujili i Mitchel González.
Manualitats: Adrià Ramon, Antònia Martorell, Biel Seguí i Joan Toni Caldés.
Estar a una comissió de treball, no implica desentendre's de la feina en comú.
Els i les integrants de cada comissió poden variar segons els resultats de la feina.
La societat es dissoldrà un cop acabat el curs.
La totalitat de la recaptació anirà destinada al projecte solidari de la Fundació Campaner.

