ESTATUTS FAIAR 26
1. Es constitueix l’associació JES sense ànim de lucre amb el nom: Formentera Ajuda a

l’Índia amb Recursos dins del programa Joves Emprenedors Socials amb les normes que
s’estableixen en els presents estatuts.

2. El domicili radica en el centre educatiu IES Marc Ferrer.
Direcció: Av. Vuit d'Agost
Correu: 26faiar@gmail.com
L’àmbit on es realitzaran les activitats és a Sant Francesc, Formentera.
3. L'associació FAIAR 26 es constitueix dia 30 d’octubre fins al 20 de juny de 2020
4. L’associació FAIAR 26 té les següents finalitats:
- Cooperar amb la Fundació Vicent Ferrer per recaptar doblers per ajudar als nins pobres
a tenir un futur millor.
- Ajudar als nins de la regió d’Andhra Pradesh , a anar a l’escola.
- Obtenir la màxima difusió i col·laboració a nivell social.

5. Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
-Parlar amb radio-illa
-Elaboració de cartells informatius
-Creació de xarxes socials
-Una paradeta informativa.
- Elaboració d'un vídeo per fer difusió dels nostres objectius i activitats.
-Venda de productes.
-Rifes solidàries.
-Carrera solidària.
-Venda d’aliments amb col·laboració de la cantina del centre.

6. La Junta Directiva representarà i es responsabilitzarà de la gestió de l’associació.
La Junta Directiva estarà formada per:
-President: Daniel Martinez
-Vicepresident: Omar Ferrer
-Secretària: Paula Tur hija de puta
-Tresorera: Naiara Castillo

7.La junta directiva estarà acompanyada per les següents comissions de treball:
- Informàtica i audiovisuals: Diego Moya, Enrique Aguilar, Javier Serra i Eloy Verdera
-Art: Sol Álvarez, Daniel Martinez, Eric Roig, Alba Soriano i Ikerne Padilla
-Comunicació: Carla Escandell, Natalia González, Naiara Castillo, Paula Tur i Júlia Serra
-Publicitat: Hugo López, Judith Verdera, Xavi Oliveres-Otaku, Ariadna Verdera i Paula
Márquez.
-Comerciants: Yasser Imrrani, Omar Ferrer, Carles Tur, Hugo Calvente i Llorenç Vidal

8. El tresorer presentarà els comptes a cada assemblea.
9. Cada fundador de l'associació ha aportat 2 euros.

