ESTATUTS DE L’ONG
JOINING AT THE WORLD
NOMAS 2019
1. Es constitueix l'associació JES sense ànim de lucre amb el nom “Joining At The
World Nomas 2019” 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 Blancadona.
Direcció: C/ des Raspallar ctra. N,2, 07800 Eivissa.
L'àmbit on es realitzaran les seves activitats és: Eivissa, IES Sa Blancadona.

3. L’associació “Joining At The World Nomas 2019” és constitueix el dia 12 de
Novembre fins el dia 30 de Juny de l’any 2020. Les nostres finalitats son; recaptar
sous, ajudar als necessitats, cooperar amb una altra ONG real (Fundació
Campaner).

4. Per a complir les activitats proposades:
- Batalles de Rap.
- Fer Galetes.
- Fer un sorteig de 10€ per la cafeteria.
- Paella solidaria.
- Partit de futbol o sports diferents.
- Sorteig de Nadal.
- Poma en el arbre.
- Recorregut amb ou.
- Bombilla de LED de color.
- Xocolatada dia del centre o Nadal.
- Bizcocho de chocolate.

5. Finalment segons el pressupost que tenim farem algunes de les activitats anteriors.

6. L’associació Juvenil té les següents finalitats i objectius:

- Aprendre a crear una empresa / ONG i conèixer el seu funcionament i manejar-la.
- Cooperar amb un altra Ong.
- Conscienciar a la societat de les necessitats d’altres països.
- Aprendre sobre altres cultures diferents a la nostra.

7. La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió de l’associació.

8. La Junta Directiva estarà formada per:
CARREC

NOM I COGNOMS

President

Fernando Quintero

Presidenta

Gaia Colombo

Vicepresidenta

Paula Roig Suarez

Vicepresident

Catalin Nicolae Fintina

Tresorer

Ariel Corbella, Pablo Gutierrez

Secretari

Ivan Suarez

9. Es buscaran fons per realitzar les activitats en col·laboració amb l’ONG anomenada
Fundació Campaner.

10. El tresorer presentarà les comptes al finalitzar les activitats amb un màxim de 15
dies.

11. Els socis donaran 2€ a l’ONG que finalment serán 34€.

