‘Estatuts de 'Les Llums de Mana Badi'
1. Es constitueix l'associació JES sense ànim de lucre amb el nom: Les
Llums de Mana Badi (LMB) dins del programa Joves
Emprenedors
Socials amb les normes que s’estableixen en els presents estatuts.
2. El domicili radicarà en el centre educatiu IES Sa Serra.
Direcció: Camí de Benimussa, 7, 07820 Sant Antoni de Portmany,
Illes Balears.
L'àmbit en es realitzaran les seves activitats és a l’illa d’Eivissa.

3. L'associació LMB es constitueix el dia 19 de novembre de 2018.
4. L’associació juvenil té les següents finalitats: complir amb les
necessitats assignades per l’escola Mana Badi de l’Índia.
5. Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents
activitats:
a. Captació de socis.
b. Activitats de promoció de l’ONG:
- Activitats a la festa de Nadal.
- Mercadet solidari.
- Cursa solidària.
- Exposició i venda de productes artístics realitzats pels
alumnes que formem part de l’associació.
- Marxandatge per donar a conèixer l’ONG i recaudar fons
per aquesta.
- Esponsorització de les activitats.
- Creació d’anuncis.

6. La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió
de l’associació.
7. L’ONG estarà formada per :

CÀRREC

NOMS I COGNOMS

Presidència :

Clàudia Cardona.

Tresoreria:

Mila Angelova i Marc Boned .

Secretaria :

Aitor Rodríguez, Agustina
Almada i Lucía Casanovas.

Màrqueting i comunicació:

Leticia Garrido, Nuria Mayo i
Isabel Fernández.

Relacions Institucionals:

Fatna Bouchmaa.

TIC:

Valentina Montealegre, Ashok
Urbano i Ana Clara Sousa.

Organització d’activitats:

Toni Riera, Yesenia Delgado i
Fàtima Amrani.

8. Es buscaran fons per realitzar les activitats en col·laboració amb
l’ONG anomenada Les LLums de Mana Badi (LMB).
9. La tresoreria presentarà els comptes cada assemblea.
10. Cada soci/a de l’associació farà una aportació mínima de
cinquanta cèntims.
11. En cas de que sobri capital, es destinarà a una altra ONG.

