ESTATUTS ONG MINDA
1.Es constitueix l’associació JES sense ànim de lucre amb el nom: Minda, amb el lema de
“junts construïm futur”, dins del programa Joves Emprenedors Socials amb les normes que
s’estableixen en els presents estatuts.
2. El domicili radicarà en el centre educatiu CC Sant Antoni Abat.
Direcció: Carrer de Sant Joan de la Creu, 58, 07198, Son Ferriol, Illes Balears.
Correu: minda@edu.csantantoniabat.com
L’àmbit on es realitzaran les activitats és a Son Ferriol, Mallorca.
3. L'associació Minda és constitueix dia 22 de novembre de 2019 fins dia 30 de juny de
2020.
4. L’associació Minda té les següents finalitats:
- Cooperar amb la Fundació Vicente Ferrer per recaptar doblers per construir una escolacentre comunitari al poble de Pothudoddi, (on hi viuen 553 famílies) ubicat a l’àrea de
Dhone, regió d’Adoni, districte de KurnooL.
- Facilitar l’accés a l’educació als 26 nins i 30 nines del llogaret de Pothudoddi amb edats
compreses entre 6 i 11 anys, de manera que els menors obtinguin més independència,
llibertat i creixement personal dins la comunitat.
- Possibilitar aquest espai comunitari com a lloc de reunió i participació comunitària per
aquells col·lectius més desfavorits de la comunitat (shangams de dones i shangams de
persones amb discapacitat) un total de 109 persones.
- Obtenir la màxima difusió i col·laboració a nivell social.
5. Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
-

Carnet solidari amb una aportació d'2€ per fer-se socis de l'associació.
Paradetes informatives.
Captació de socis.
Berenar solidari (pa amb sobrassada Sant Antonier)
Venda de productes.
Rifes solidàries.
Creació d’un blog.
Campanyes i altres activitats de sensibilització.
Altres activitats pendents de concretar.

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

Presidenta: Ariadna Castro Manera.
Vicepresidenta: Aina Fornés Olivares.
Secretària: Irene Morillas Rodríguez.

-

Tresorer: Jorge Hinarejos Caballero.

La junta directiva estarà acompanyada per les següents comissions de treball:
-

Xarxes Socials: Cristina Agrisuelas Pascual, Alberto Terrasa León i Carla Paoli
Simó.

-

Informàtica: Antoni Jaume Lemesev, Miquel Sastre Palou i Alejandro Roca Rivera.

-

Comunicació i publicitat: Joan Tur Ramon, Natalia Canovas Pulido i Latefa Nakhli.

-

Convivència: Carles Sabrafin Rodrigo, Isaac D. Tutiven Cortez i Miquel Ramis
Segura.

-

Econòmica: Raúl Villalba Rivera, Luana Campos Peralta i Lara Lutai.

-

Comissió de disseny d’activitats: tot el grup classe.

-

Comissió creativa i de manualitats: tot el grup classe.

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

