ELS ESTATUTS

1.- Fruit del programa de Joves Emprenedors Socials (JES) es constitueix, sense ànim de
lucre, l'Associació Voluntària Educativa Shashamane, en endavant, AVES, amb les normes
que s'estableixen en els presents estatuts.
2.- El domicili radicarà en el centre educatiu conegut com a Centre Internacional
d’Educació (CIDE), sent la seva adreça el carrer de l’Arner, 3, codi postal 07013, Palma de
Mallorca, Illes Balears.
L'espai on realitzarà les seves activitats serà, principalment, el propi col·legi així com a
altres llocs tals com mercadets solidaris, clubs esportius, entre d’altres.
3.- L'associació AVES es constitueix a les 12h del dia 18 de setembre de l'any 2019 i
romandrà activa fins dia 30 de juny de 2020.
4.- L'associació juvenil té com a principal objectiu donar suport educatiu a les famílies més
necessitades d’Etiòpia, més concretament a la ciutat de Shashamane. Per a més informació,
es pot consultar la missió, visió i objectius definits pel conjunt de socis.
5.- Per al compliment d'aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
-

Torneig de futbol, ping-pong i vòlei pels alumnes d’ESO mitjançant diferents
categories.

-

Participar als diferents mercadets solidaris mitjançant la venda, entre d’altres, de
llibres i còmics de segona mà.

-

Merchandising amb el logotip de l’ONG (camisetes, gorres, tasses, pins, imants,
clauers, etc.). Per a tal propòsit, cercarem patrocinadors que ens ajudin a finançar el
projecte.

-

Rifa amb productes mallorquins a través de la venda de paperetes. Per a tal propòsit,
cercarem patrocinadors que ens ajudin a finançar el projecte.

-

Promocionar la nostra associació posant-nos en contacte amb la televisió local Canal
4, duent a terme blogs i sent actius a xarxes socials tals com Facebook i Instagram.

-

Dur a terme tatuatges d’Henna.

-

Interpretar dues cançons en el festival de Primavera en representació de l’ONG a on
el professor i els socis hi cantin i ballin.

-

Guardaria de nens per part dels socis.

-

Altres activitats.

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

Presidenta. Nayra Torres González.

-

Secretària. Cristina Pacheco Pérez.

-

Tresorer. Carlos Martínez Murcia.

8. Per tal d’aprofitar la divisió del treball i poder especialitzar-nos en aquells aspectes que
més ens motivin, els socis seran dividits en departaments. A destacar, el de màrqueting i
comunicació, coordinació d’activitats, relacions institucionals i TIC. En tot moment la rotació
hi serà present per tal de que els alumnes tinguin una visió holística de l’associació.
9.- Es cercaran contínuament fons per a realitzar l'activitat en col·laboració amb l’ONG
anomenada Llevant en marxa (http://www.llevantenmarxa.org/).
10.- El tresorer presentarà els comptes trimestralment, un cop realitzades les diferents
activitats anteriorment citades.
11.- Cada soci farà una aportació voluntària inicial d’1 o 2 euros.
12.- En cas que hi aparegui un excedent de capital (l’import màxim serà de 500 euros tal i
com apareix a les bases del programa JES) es destinarà a Creu Roja Illes Balears.

