SER MEMBRE DE LA COORDINADORA D’ONG SOLIDÀRIES
Condicions d’ingrés per a les entitats interessades en formar part de la Coordinadora:
•
•
•
•

tenir seu o delegació a les comarques gironines
presentar la seva candidatura amb l’aval de dues entitats membres
presentar la candidatura en una assemblea de la Coordinadora que serà qui decidirà si
accepta el seu ingrés
aportar la darrera memòria anual d’activitats, els estatuts i la relació de la junta
directiva

Condicions de pertinença (se n’han de complir com a mínim dues de les tres):
•
•
•

participar activament a la Coordinadora (assemblees, jornada anual, comissions de
treball)
assumir el Codi Ètic de la Coordinadora (entregar-ne un exemplar firmat per la junta)
pagar la quota anual (actualment són 100 €)

Durant la Jornada Anual es farà una llista de les entitats que hagin estat inactives el darrer any
i l’equip tècnic els farà un seguiment per conèixer la seva situació.

Què suposa per a una entitat ser membre de la Coordinadora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilitat de l’Espai de Solidaritat per a reunions, assemblees, rodes de premsa o
formacions.
Possibilitat d’establir l’adreça social a l’Espai de Solidaritat i de rebre-hi la
correspondència
Exempció del pagament de fiança en el préstec de jocs i exposicions del Centre de
Recursos
Informació sobre les convocatòries de subvencions
Possibilitat d’accedir a la convocatòria de subvencions per a l’enfortiment d’entitats
(fons específic) de l’ACCD
En el cas de les entitats de la ciutat de Girona, dins de la convocatòria de subvencions
per projectes de cooperació i EpD, es valora la pertinença (dona punts)
Formacions gratuïtes per a les entitats
Assessorament en les tasques relatives a la gestió de l’entitat
Assessorament en la redacció, presentació i justificació de projectes
Servei de gabinet de comunicació per a l’entitat
Cessió d’espais publicitaris a El Punt – Avui
Representació i interlocució de les entitats associades davant les administracions
Interlocució amb agents educatius per gestionar les dinàmiques i tallers educatius de
les entitats

Les condicions d’ingrés i de pertinença a la Coordinadora d’ONG Solidàries es van aprovar per
unanimitat en l’assemblea celebrada el 10 d’octubre de 2018.

