Estatuts Aigua per Àfrica
1- Es constitueix l’associació JES sense ànim de lucre amb el nom: Aigua per Àfrica(APA) 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 Sineu. Direcció: Ctra de Lloret de Vistalegre,
s/n, 07510 Sineu, Illes Balears. L’àmbit on es realitzaran les seves activitats és: Mallorca i
Níger.

3- L’ONG Aigua per Àfrica (APA) es constitueix el dia 19 de novembre de 2020, fins dia 30 de
juny de 2021.

4- L’associació juvenil té les següents finalitats:
-

Potabilitzar l’aigua del sud-est de Níger, amb la construcció de pous i tractament
químic de l’aigua dels llacs i estanys.

-

Acollida temporal a països europeus, de nins i nines amb noma.

-

Finançament d’operacions quirúrgiques per a tractar el noma.

-

Ajudes per els agricultors de la zona, per tal de que puguin cultivar la terra i subsistir
per ells mateixos.

-

Campanyes de conscienciació de la importància del paper de la dona en la societat.

-

Cooperar amb altres ONGs, com per exemple la Fundació Campaner.

5- Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
-

Cursa solidària (on-line)

-

Torneig de Fifa. (on-line)

-

Una xocolatada

-

Xerrades d’altres ONGs.

-

Campanyes i activitats de sensibilització.

-

Altres activitats pendents de concretar, depenent de les condicions sanitàries del
moment.

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

7- La Junta Directiva estarà formada per:

Càrrec
President/a
Vicepresident/a
Secretari/a
Tresorer/a
Vocals

Noms i Cognoms
Marina Serra
Toni Font
Elena Navarro
Francisco Javier Capó
Samira Ezin, Tomeu Apud

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

9- El tresorer presentarà les comptes cada 30 dies.

10- Cada soci/a de l’associació farà una aportació inicial d’un euro.

11- En cas de que sobri capital, es destinarà a la Fundació Campaner.

