ESTATUTS ONG
SUJETEMOS ÁFRICA
1. Es constitueix l'associació sense ànim de lucre amb el nom SUJETEMOS ÁFRICA amb
l'eslògan Acció Donació (A.D) que ajudarem a la Fundació Campaner dins el programa de
joves emprenedors socials amb les normes que s'estableixen en els presents estatuts.
2. El domicili es situarà en el centre educatiu IES Sa Blanca dona.
Direcció: C / d'es Raspallar, Ctra. N, 2, 07800 Eivissa.
L'àmbit on és realitzaran les activitats és: Eivissa, IES Sa Blanca dona.

3. L'associació S.A es constitueix el dia 20 de Novembre de 2019 fins al dia 20 de Juny de
l'any 2020.

4. La associació juvenil té les següents finalitats i objectius: Ajudar i complaure amb les
necessitats de la Fundació Campaner, sensibilitzar l'entorn, aprendre a tenir una empresa o
ONG (com dirigir-la i planificar-la), ajudar altres que ho necessiten més que nosaltres fent
una bona feina amb les activitats previstes aquest any i demostrar que des de petits podem
crear i ajudar a altres d’altres països.

5. Per al compliment d'aquestes finalitats les activitats proposades són:
-

Una Festa

-

Una venda de pastissos o de menjar al dia del centre.

-

Un torneig de FIFA 20.

-

Una cursa Solidaria.

-

Una Xocolatada.

-

Sorteig Solidari.

-

Torneig d’esport.

-

Batalles de Galls.

-

Sorteig de Cesta de Nadal.

-

Sorteig de Xocolatines.

Farem els pressupostos, estudiarem cada una d’elles i finalment es realitzaran les activitats
més viables que pensem entre tots que podem aconseguir.

6. La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió de l'associació.

7. La junta directiva estarà formada per:
CÀRRECS

NOM I COGNOMS

President/a:

Kaue Garnacho

Vicepresident/a:

Jael Tur Bordes

Secretari/a:

Renato Alexander
Alfonso Ibarrola

Tessorer/a:

Alfonso García-Valles Cannestracci

8. Es buscaran fons per realitzar les activitats en col·laboració amb l'ONG Fundació
Campaner.
9. El tresorer presentarà els comptes 15 dies com a màxim després de l’activitat feta. I cada
més si fora necessari.
10. Cada soci/a de l'empresa farà una aportació de 1 euro.
11. Es crearan els departaments de l’ONG amb els alumnes responsables.

