BEC-HAITÍ
Biblioteca, Educació i Cooperació per
Haití
IES Josep Maria LLompart
Carrer de Joan Capó Pedagog s/n
Tel.:
c/e: bechaitiong@gmail.com

ESTATUTS ONG BEC-HAITÍ
1. Es constitueix l’associació JES sense ànim de lucre amb el nom: BEC-HAITÍ
(biblioteca,educació i cooperació) dins del programa Joves Emprenedors
Socials amb les normes que s’estableixen en els presents estatuts.
2. El domicili social estarà en el centre educatiu IES Josep Maria Llompart.
Adreça: Carrer Joan Capó número 2, 07010 Palma. L’àmbit on es realitzaran
les seves activitats és: Mallorca.
3. L’associació BEC-HAITÍ es constitueix el dia 11 de desembre de 2019 i
finalitzarà la seva activitat dia 19 de juny de 2020.
4. L’associació juvenil té les següents finalitats: cobrir les necessitats de l’escola
“ESCUELA CANAAN – PUERTO PRÍNCIPE” i sensibilitzar la comunitat
educativa i l’entorn envers la importància de la solidaritat i la cooperació
internacional.
5. Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
captació de socis nous, participació en el Mercat d’Associacions ICAPE a la
Plaça Major de Palma i altres activitats pendents de concretar.
6. La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió de
l’associació.
7. La Junta Directiva estarà formada per:
CÀRREC

NOM I COGNOMS

Presidència

Aina Cortès Llinars i Andrés Burgos Calle

Vicepresidència

Maria Cruellas Covas i Miguel Ángel Izquierdo Pérez

Secretaria

Marta López Rigo

Tresoreria

Jaume Sanchis Vich

8-Es buscaran fons per realitzar les activitats en col·laboració amb l’ONG
anomenada Llevant en Marxa.
9-El tresorer presentarà els comptes cada 30 dies.
10-Cada soci/sòcia de l’associació farà una aportació inicial d’un euro.
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11-En cas de que sobrin fons, es destinaran a Llevant en Marxa per a la utilització
en altres projectes de cooperació que tinguin en marxa.
12- La visió de BECHAITÍ és un Haití en el que els joves tinguin un futur pròsper,
segur, digne i amb igualtats de condicions on s’asseguri una educació per a tothom
que faciliti l’accés a un món laboral que ajudi a l’economia d’Haití. I així solucionar
molts dels seus problemes i d’aquesta manera obtenir unes millors condicions de
vida.
13- La missió de BECHAITÍ és recaptar fons mitjançant accions solidàries i una sèrie
d’activitats per aconseguir rehabilitar el sostre de la biblioteca i construir una
porxada a l’escola de Canaan de Puerto Príncipe, per millorar les infraestructures
educatives de la zona.
14- Els valors de BECHAITÍ són: respecte, igualtat, solidaritat, col·laboració,
altruisme, participació, ajuda, educació universal, transparència, equitat, sense ànim
de lucre, cooperació, tolerància, humilitat, autonomia, integritat, creativitat,
exigència, efectivitat, ocupabilitat, empatia i esperança.
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