ESTATUTS DE LA ONG MANOMA
Es constitueix l’associació sense ànim de lucre amb el nom: MANOMA dins el programa
Joves Emprenedors Socials del projecte ICAPE amb les normes que s’estableixen en els
presents estatuts.
Aquesta associació és promoguda per un grup d’alumnes de 3er d’ESO de l’assignatura
de IAEE.
La ONG durarà un curs escolar, des de dia 28 de novembre del 2019 fins dia 21 de juny
del 2020.
Direcció de la ONG : IES Can Peu Blanc, camí de Gaieta s/n, 07420, sa Pobla.
Correu: fundaciomanoma@gmail.com
Objectius a complir:
A) Respecte a la ONG:
-Recaptar i aportar diners.
-Ajudar als nins de Níger (millorar la seva qualitat de vida).
-Aconseguir la igualtat entre generes.
-Ensenyar-lis a produir.
B) Respecte als estudiants:
-Viure noves experiències
ACTIVITATS:
-Anar al mercat d’Inca pel mes de maig del 2020.
-Fer activitats al centre educatiu per recaptar doblers.
-Fer un vídeo publicitari per mostrar el que volem fer.
Per fer aquest projecte la ONG es basarà en valors com: solidaritat, empatia,
responsabilitat, humiltat, compromis, confiança.
Hi ha dos tipus de socis:
-Socis fundadors; aportaran 2€ per iniciar l’ONG.
-Socis externs; aportaran 1€ i a canvi els hi donarem una polsera i un carnet, i també
entraran a un sorteig per un berenar gratuït.
L’organ màxim de decisió és l’assemblea que estarà formada per tots els i les alumnes de
3er ESO A i C.
Els órgans de govern seran:
-President: JAUME PAYERAS FORNARI
-Secretaria: MALEN FEMENIA
-Tresorera: MARIA DEL MAR RODRIGUEZ

La junta directiva estarà acompanyada per les següents comissions de treball:
-Informàtica: Joan Martorell, Sebastià Capó i Bernat Carbonell.
-Administració: Pere Cladera i Alejandro Expósito.
-Comptabilitat: Marga Márquez i Fatima El Amraqui.
-Activitats: Toni Soler, Soufian Bouhdaid, Barbara Payeras, Claudia Candia,
Mohamed Loukili i Francesc Cirer.
-Assessoria: Toni Riutort, Xisca Mora, Ingrid, Francina Moyano, Jaume Canyelles,
Joan Colombram i Alain De Corti.
Estar en una comissió de treball, no implica desentendre´s de la feina en comú.
Els i les integrants de cada comissió poden variar segons els resultats de la feina.
La societat es dissoldrà un cop acabat el curs.
La totalitat de la recaptació anirà destinada al projecte solidari de la Fundació
Campaner.

