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I ARA QUÈ HEM DE FER ? ...

L'any passat presentàvem la Memòria de la
nostra associació titulant-la “Temps de crisi...
Temps d'esperança”; i, entre altres coses que
vindria bé rellegir perquè mantenen tota la seua
actualitat, dèiem en ella: “És temps de crisi, sí.
Però ,per això mateix, és temps de Solidaritat...”

Malauradament, en este any sembla, en
general, que les coses han anat a pitjor. Les
dificultats de tot tipus per a la gran majoria de
nosaltres, el desencís, la desconfiança, la por, la
desorientació... han anat creixent i ens ho posen
difícil als qui encara creguem en la dignitat de
les persones i en el paper de l'Educació. També
per a les comunitats educatives, i per a totes les
organitzacions que conformem el teixit ciutadà i
que no interessem als poders establits a menys
que ens manifestem “domesticats als seus
interessos per un plat de llentilles”, el 2012 ha
estat un any dur. Malgrat tot, el que està passant
(i passant-nos) ens pot ajudar a obrir els ulls, a
ressituar-nos, a buscar respostes més coherents... perquè el que no podem és perdre'ns el
respecte a nosaltres mateix, defugir de les
nostres responsabilitats i caure en la passivitat,
posant-li-ho encara més fàcil als qui ens veuen
sols com a clients, consumidors o contribuents,
en lloc de mirar-nos com a ciutadans.
Ens agradaria que el “fer memòria” del treball
d' Escoles Solidàries al llarg d'este 2012, i del qual
estes fulles intenten donar comptes encara que
siga a grans trets, i compartir-la amb els nostres
amics i amb totes les persones que ens puguen
conèixer, més enllà dels deures obligats i si
sabem entreveure tot el que hi ha darrere estes
línies i xifres, servirà, també, per canviar la nostra
mirada, ajudant-nos, en alguna mida, a reviscolar esperances: Necessitem de totes les bones
notícies possibles, per xicotetes que siguen, per
reorientar el futur... un futur en el que creguem

fermament que sols el hi
haurà si el construïm des dels
valors de la Solidaritat. D'ací, la
importància de l'Educació i del
nostre paper en ella. D'ací, també,
el sentit del que podem fer com a
voluntaris d'ESCOLES SOLIDÀRIES
Personal i professionalment, doncs, hem
d'analitzar amb objectivitat què és el que
sabem i què és el que podem… i decidir a partir
d'ací, en consciència, que és el que volem. En
ESCOLES SOLIDÀRIES pensem que – com també
diem l'any passat- “a nosaltres ens toca ajudar a
mantenir camins oberts, a saber veure, en temps
de crisi, oportunitats de creixement... Cal fer i
denunciar, o millor, cal denunciar fent. Cal
assumir cada dia el nostre paper de “mestres”
més genuí. Cal ajudar a mantenir l'Esperança...”
i ho podem fer si aprofitem esta crisi com a
oportunitat per revisar i actualitzar permanentment els nostres coneixements i anàlisis, així com
els que intentem transmetre; per redescobrir i
aclarir els valors que ens mouen, i per a ser
capaços de comprometre'ns i treballar junts,
compartint amb els altres, de manera que
puguem enriquir-nos i sostenir-nos mútuament:
Cal - i podem- fer una Escola millor. Cal - i
podem - fer una associació més eficient. Cal - i
podem - anar construint un mon més humà.
“Fer memòria” té sentit en la mida que ens
ajuda a retrobar forces per projectar-nos cap
avant. Siguem per tant, intel·ligents!...

Joan Bou,
president d'ESCOLES SOIDÀRIES
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Referència històrica
d'Escoles Solidàries

E

Escoles Solidàries ha funcionat des de
l'any 1999 com un programa d'educació per
a la Solidaritat creat, llavors, a l'empara del
Fons Valencià per la Solidaritat per un col·lectiu de docents majoritàriament de la Vall
d'Albaida (València), com un dels fruits de la
seua participació en el programa de dita
entitat “Nosaltres serem la seua veu”, i de la
seua experiència compartida amb les
comunitats del departament de Boaco, a
Nicaragua, a través de l'associació local
ADEILS. L'any 2007 va ampliar la seua acció a
Ixcán (Guatemala) en col·laboració també
amb la associació d'aquell país, AEN.

L'experiència ha anat creixent, definint-se i
consolidant- se fins a reunir hui a un col·lectiu
ampli de professionals i persones compromeses amb l'Educació i la Solidaritat de moltes
comunitats educatives valencianes, que
treballen en cooperació amb altres de
Nicaragua i Guatemala, que en novembre
del 2.009 es va constituir, formalment, com
associació de ple dret. ESCOLES
SOLIDARIES és per tant,
jurídicament, una ONGD
molt recent, però que,
no obstant, reuneix
una dilatada i
f e c u n d a
experiència
en el camp
del treball
educatiu i
solidari.

Són els nostres OBJECTIUS:
• Contribuir en la lluita contra la
pobresa, la marginació i la violació
dels DDHH, treballant pel dret de
totes les persones a una educació de
qualitat.
• Incidir en les nostres societats, per
mitjà d'accions i processos educatius,
amb vista al millor desenvolupament
dels valors que sustenten el canvi
personal i social necessari en la
construcció d'un món més humà i
solidari.
• Impulsar quantes accions, programes i projectes convinguen i puguem
en el camp de la cooperació i del codesenvolupament, especialment
amb les comunitats més empobrides.
• Contribuir a crear, com a objectiu i
com a estratègia, una “Cultura de
Pau” Promoure en les nostres societats el voluntariat i els seus valors.
• Afavorir àmbits de diàleg i col·laboració efectiva entre els distints
agents i actors implicats en els
processos d'una educació més
solidària i, per tant, transformadora.
En finalitzar l'any 2012 aquesta ONGD comptava amb 81 socis i sòcies, tres grups de treball
i 93 persones voluntàries que han fet possible,
amb la seua dedicació i amb l'ajuda de les
entitats que han confiat en nosaltres, que ES
portara a terme les activitats de les quals esta
Memòria vol deixar constància.
És un deure i una satisfacció compartir-la amb
tota la societat, amb la confiança que,
conèixer i valorar el que hem fet, ens ajudarà
a seguir endavant amb més força

Secretaria

E

En la línia d'anar avançant en la consolidació
formal de la nostra entitat, enguany hem estat
treballant i hem aconseguit el nostre reconeixement com a entitat en el registre de
l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional pel Desenvolupament (AECID) i
en el registre de EuropeaID, a més del
d'Agents de Cooperació Internacional de la
Generalitat Valenciana, el d'Associacions del
Voluntariat i el d'Entitat Autoritzada per a
l'organització d'Escoles d'Acollida, que ja
teniem d'anys anteriors.

Pel que fa al nombre de sòcies i voluntaris, en
tancar el 2012 hem aplegat a la xifra de 81
socis i sòcies i 93 persones voluntàries, essent la
variació respecte a l'any anterior del 5,2 % i del
4,5% d'increment respectivament.
Així mateix, cal destacar que la gestió de la
nostra associació continua portant-se,
totalment, des del voluntariat i, en aquest
sentit, la tasca que cadascú de nosaltres
anem fent en els nostres respectius centres i
entorns és positiva.
També, la Junta Directiva, com a responsable de la gestió ordinària d'Escoles Solidàries,
cal dir que, s'ha reunit en deu ocasions, essent
la participació dels membres de més del 80%
per terme mig. Aquestes reunions s'han fet en
caràcter itinerant, segons la següent distribució: Xàtiva, en quatre ocasions; Elx, en dues i
Ontinyent, Aielo de Malferit, Banyeres i
Benicàssim, en una.
Finalment, 2012 ha comportat un valuós
esforç en l'àrea de comunicació, havent-se
renovat totalment la nostra web i elaborat
divers material informatiu que s'ha difós
àmpliament. Al llarg de 2012 s'han rebut 3298
visites a la pàgina.
Al mes de març de 2012 es va celebrar
l'Assemblea Ordinària en la que es va
procedir a renovar, per primera vegada, la
meitat de la Junta d'acord al que indiquen els
nostres estatuts. Finalment, esta va quedar
així:

President: Joan Bou Martínez, de Xàtiva.
Vice-president: Robert Rey Escobí, de Faura.
Secretari: Joan Bravo Escuriet ,d'Aielo de
Malferit.
Administració: Josep Mollà Dòria, d'Ontinyent.
Vocalies:
Coordinació de XarCES: José Maciá Juan,
d'Elx.
Promoció del voluntariat: Patricia Plantado
Navarro, de Navajas i Maribel Collado Martí,
d'Ontinyent.
Cooperació: Alicia Fuertes Alegre, d'Elx.
Incidència social: Verónica Saez Cuevas, de
Real de Montroi.
Formació: Mª José López Prats, de Picanya.
Volem donar les gràcies a totes les persones
voluntàries que han finalitzat el seu període en
la Junta Directiva.
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Què hem fet al 2012?...
A // Foment del VOLUNTARIAT

E

El voluntariat és una senya d'identitat fonamental en
Escoles Solidàries. El compromís actiu de les persones
voluntàries per atendre les necessitats que descobreixen, i
construir, junts i juntes des del diàleg, una societat millor és
una de les nostres finalitats. Compartint així amb els altres el
que tenim, el que sabem, el que som…

És per això que Escoles Solidàries al llarg de l'any 2012 ha anat treballant
per a aconseguir millorar aquest compromís amb el voluntariat. Algunes de les
activitats que s'han realitzat són:
S'ha confeccionat un PROTOCOL complet de participació del
voluntariat d'ES.
•

•

S'ha elaborat un resum del protocol ACÍ FAS FALTA.

•

S'ha enviat el protocol resumit a tot el voluntariat.

S'ha mantés una comunicació directa i continua amb Mayte i Javi,
responsables del projecte: “Buscando Waslala”.
•

S'ha donat resposta a les persones voluntàries que han sol·licitat
informació.
•

S'ha participat en diferents activitats com la SAME, Trobades i Mercats
Solidaris.
•

•

S'ha elaborat el POA bianual 2013/2014.

•

Hem treballat en la recerca de voluntaris.

En definitiva, hem continuat un any més duent a terme totes les tasques de
l'organització amb recursos humans exclusivament voluntaris.
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B // XarCES

L

La Xarxa de Comunitats Educatives Solidàries (XarCES) es constitueix com un
programa destinat a fomentar una educació per al desenvolupament als centres
educatius.

Aquest programa educatiu està encaminat a generar una consciència crítica
sobre la realitat al món i a facilitar eines per a la participació i la transformació social
en claus de justícia i solidaritat.

Així, des de les diferents comunitats educatives que formen part de la xarxa, es
pretén treballar de forma conjunta i coordinada per a, mitjançant l'educació per al
desenvolupament, construir una ciutadania global crítica, políticament activa i
socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a tots.
Al llarg de l'any 2012, les activitats que s'han realitzat per aconseguir aquestes
finalitats, són les següents:
S'han realitzat visites i contactes a trenta centres per a formalitzar la seua
adhesió a la xarxa.
•

•

S'ha elaborat el protocol i documents d'adhesió dels centres a XarCES.

•

S'ha dissenyat una fitxa per al registre de les activitats que realitzen els centres.

•
S'ha realitzat una actualització de la base de dades dels centres que formen
part de XarCES.
•

S'han realitzat tres assemblees generals dels centres XarCES on s'ha informat del
funcionament del programa, així com dels projectes i activitats a
desenvolupar.
S'ha continuant difonent en els centres la proposta de
participació en el programa “Escoles d'Acollida”.

•

S'ha donat difusió als centres de la xarxa de les
activitats de la SAME i de les Trobades, impulsant la seua
participació en elles.
•

•
S'ha realitzat una difusió de les diferents
activitats realitzades als centres mitjançant la web.
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C // Formació

L

La vocalia de formació s'ha encarregat d'organitzar i participar en els
següents activitats.

1.- Programar, organitzar i planificar
per al 2012 el VIII Intercanvi
d'experiències educatives amb
Nicaragua i Guatemala.

S'han realitzat sessions informatives a
Castelló, València, Xàtiva, Ontinyent i
Elx.
Aquest projecte s'estructura en tres
fases:
•
Un curs-convivència organitzat
en 7 sessions de cap de setmana.
•
Un mes de convivència amb
comunitats de Nicaragua o
Guatemala.
•
Continuar l'experiència viscuda,
mitjançant el compromís en les respectives comunitats educatives, en el treball
per la solidaritat, la implicació educativa i la responsabilitat social.
2.- Elaboració de la unitat didàctica
per a la campanya “Un Euro llavor de
Pau”, organitzada per la Federació
d'Escola Valenciana.
3.- Col·laborar en activitats organitzatives de la Campanya Mundial per
l'Educació i en l'elaboració de la unitat
didàctica de la SAME per al tercer cicle.
es
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4.- Participar en encontres, jornades
i projectes d'altres organitzacions com:
Setem, Pau i solidaritat, Projecte
Investigació Cooperativa de la
Universitat i Cefire.
5.- S'ha realitzat una taller formatiu
per a les persones associades en un
alberg d'Agres, en el que un grup de
persones estigueren reflexionant sobre
el paper de la nostra associació i la
participació de les persones associades.
Així mateix, definírem la missió i visió,
d'Escoles Solidàries que, posteriorment,
va ser aprovat en l'assemblea ordinària
de 2012.
La participació en aquests esdeveniments permet adquirir materials i recursos, millorar la nostra formació, fer visible
ES, i compartir experiències enriquint i
obrint noves propostes de treball a les
nostres escoles cap a un objectiu comú.
En definitiva, contribuir a fer les nostres
escoles més solidàries, amb una educació de qualitat que partisca de models
d'inclusió i no de models segregadors
que busquen l'èxit individual centrat en
la competitivitat, en la producció i en la
rendibilitat econòmica a qualsevol
preu.

D // Incidència Social

L

La vocalia d'incidència social s'ha encarregat de
coordinar i organitzar accions i activitats que ens ajuden a
aconseguir una societat justa i solidària concretant, en
alguna mida, la nostra vocació de treball en xarxa amb
altres organitzacions.

Aquest any, les nostres accions han estat relacionades
fonamentalment en: La participació en les Trobades
d'Escoles en Valencià de la Ribera Alta, La Costera i la Vall
d'Albaida.
•

L'adhesió i impuls en la Campanya de Pobresa 0.

•

La col·laboració en activitats en els centres educatius que ens ho han
sol·licitat.

•

La participació en la CME (Campanya Mundial per l'Educació) a través de la
SAME (Setmana Acció Mundial per l'Educació) i el seminari de la CME a nivell
valencià i estatal.
Aquest curs, la Campanya Mundial per l'Educació ha tingut com a lema:
Amb drets des del principi. Per una Educació primerenca de qualitat, milions
de persones en tot el món, ens mobilitzàrem per a recordar a les i els líders
polítics la importància que tots els xiquets i xiquetes puguen accedir a
programes d'atenció i educació en els seus primers anys de vida, i per a
demanar-los que també recordaren i compliren el seu compromís de destinar
els recursos necessaris per a fer realitat l'Educació per a Tots i Totes en 2015.
Des d'Escoles Solidàries s'ha coordinat la participació als centres educatius
d'Ontinyent: E.I. Tralara, E.I Bamby, E.I Rialles, E.I Barrufet, E.I Escoleta del
Llombo, E.I Koda, E.I Menuts, E.I La Roda, E.I. Trenet, CEIP Bonavista, CEIP Rafael
Juan Vidal, CEIP Carmelo Ripoll, CEIP Lluís Vives, Col·legi la Milagrosa, Col·legi
San José, Col·legi La Concepción, IES l'Estació, IES Pou Clar, C.E.E. La Vall
Blanca, així com el col·legi Montroi de Montroi.
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•

D'altra banda, ES s'ha fet present també a les localitats de Picanya, València i
Genovés organitzant, amb notable èxit, sengles exposicions de pintura popular
centreamericana amb la col·laboració d'Ajuntaments i centres educatius, per
tal, no sols per difondre la labor de la nostra associació i recaptar fons per als
projectes que estem duent endavant, sinó també d'apropar una manifestació
singular d'aquelles cultures als nostres pobles, trencant així -pot ser- tòpics i
prejudicis que no ens ajuden. Esta iniciativa, rodà ja per altres municipis en anys
anteriors, ha servit també com a motivador recurs didàctic per als centres
educatius locals que l'han visitada i té previst seguir el seu itinerari al llarg del 2013

•

ESCOLES SOLIDÀRIES és conscient, també, de la transcendència què els temes
de la solidaritat i la promoció del voluntariat es tracten en la universitat,
especialment en els sector més directament relacionats, potencialment, en la
seua promoció. En esta línia, hem estat invitats a participar en diferents xarrades i
taules rodones en la Nau Gran, l'alumnat d'Educació Social i la Jornada de
Cooperació de la Universitat de València, amb molt bona assistència

•

La col·laboració en activitats en els centres educatius que ens ho han sol·licitat.

E // Escoles d’acollida

E

Es tracta d'un Programa voluntari de comprensió de la societat valenciana que
garanteix als nous ciutadans el coneixement dels valors i regles de convivència
democràtica, els drets i deures, l'estructura política i els idiomes oficials de la Comunitat
Valenciana.

En 2012, s'ha realitzat una Escola d'Acollida en el CEIP José Romeu de Sagunt, centre
de la xarxa d'Escoles Solidàries.
Nosaltres hem començat amb una matrícula de 27 alumnes de 10 nacionalitats
diferents. Uns amb papers, altres sense papers; uns treballant, altres sense treball.
El professorat hem sigut voluntaris d'Escoles Solidàries, d'altres ONGs (Càritas i LA CASA
NOVA) i Tècnics de l'Ajuntament de Sagunt (AMICS, Servis legals d'immigració i
Participació Ciutadana).
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F // Programa de beques solidàries 2012

A

A. El programa de BEQUES SOLIDÀRIES en les comunitats educatives del municipi
d'Ixcan (Guatemala) i en el departament de Boaco (Nicaragua).

En 2012, el programa de Beques va gestionar un total
de 25.764,81 € , destinat a atendre l'alumnat becat a
Ixcan ( Guatemala) i Boaco (Nicaragua). La distribució
d'aquests recursos ha estat la següent:
a)

Despeses justificades de 2011:

2.413,50 €, Ixcán (Guatemala)
5.696,44 €, Boaco (Nicaragua)
b)

Despeses justificades de 2012:

13.649,70 €, Ixcan (Guatemala)
3.684,63 €, Boaco ( Nicaragua)
c)

Despeses de gestió: 320,54 €

A Ixcàn, en 2012 el programa de Beques va atendre
81 alumnes becats, amb els següents resultants
acadèmics:
•
7 es van graduar (2 són comptadors, 2
mecànics, 1 mestra de preprimària i 2 mestres de
primària).
•

58 promocionaren al grau immediat superior.

•

8 es van sotmetre a proves de recuperació.

•

4 estudiants no van promocionar al grau immediat superior.

•

4 estudiants es van retirar.
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A Boaco, el programa de beques 2012 va atendre 12 alumnes becats, amb els
següents resultats acadèmics:
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•

9 finalitzaren els estudis de Secundària.

•

3 són promocionats al grau immediat superior (5è. Curs).

Per al curs 2013, resten 3 alumnes becats que finalitzaran els seus estudis de
secundària en aquest any acadèmic, amb la qual cosa finalitzarà el programa de
beques en Nicaragua.

B.

El programa de BEQUES SOLIDÀRIES en la Comunitat Valenciana:

19.601,61 € són els recursos econòmics aportats per les 127 persones, famílies i
entitats valencianes per poder portar endavant aquest programa en 2013.

G // Cooperació

E

•
En 2012 s'han presentat un total de 4 projectes a diferents convocatòries,
dels quals han sigut aprovats 3.

PROJECTE

IMPORT
TOTAL

APORTAT
CONTRA
PART

APORTAT
ESCOLES
SOLIDÀRIES
Finançat Entitat
IMPORT
SOL·LICITAT

Ampliació
1
Escola
Punto Chico
(Guatemala)

69.403

6.372,50

9.213,71

3.000

3.000

6.000

4.238,62
1.117

3000

Federació
Escola
Valenciana

Fundación
Pelayo
Ajuntament
Ontinyent
Comparsa
Estudiants
Ontinyent
Caixa Popular

FONS
PROPIS
30.000

Rehabilitació 4t
2
edifici Watan
Victoria 20 enero
(Guatemala)
Ke´j
Ixcán
(Guatemala) i
Comunitat
Valenciana
En col·laboració
amb
Novessendes.
Projecte
emergència
Chinajá
(Guatemala)
Ampliació
Centre Los
Pipitos
S.José de los
Remates
(Nicaragua)

1
2

7.548

900

1.000

Ajuntament
Picanya

3.324

Universitat de
València
344.494

12.553,18

5.000

Bancaixa

Pendent Ajuntament de
resolució Betxi

1.361,8

6.937,48

1.006,64

1.361,8

Ajuntament
Ontinyent

2.720,25

Caixa Popular

340

Horus Friend i
Buscando
Waslala

2.926,64

Projecte iniciat amb subvencions del any 2011 i actualment ejecutat.
Projecte presentat en 2011, la resolución del qual s´ha donat en 2012.

S'han finalitzat 3 projectes ( Ampliació de l'escola de Punto Chico, Rehabilitació del
4t edifici del Watán, Projecte d'emergència de l'escola de Chinajá,) havent segut
presentats els seus corresponents informes narratius i econòmics i un altre està
executant-se (Ampliació del Centre de Los Pipitos en Nicaragua).
S'ha hagut de renunciar als projectes “Construcció del pont en Barranco Alto
(Nicaragua)” i “ Fent escoles més solidàries (Comunitat Valenciana)” donat que no
s'ha aconseguit el finançament necessari per a fer-los possibles.
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•També s'han obtingut ajudes per a projectes de cooperació
provinents de campanyes sensibilització:
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Memòria Econòmica 2012
A // INGRESSOS
Recursos gestionats en 2012 i la seua procedència:

CONCEPTE

PRESSUPOSTAT

INGRESSAT

%

1

Donatius

2.700,00 €

5.575,39 €

4,75%

2

Quotes

5.500,00 €

5.110,00 €

4,36%

3

PES

9.000,00 €

10.429,44 €

8,89%

4

Beques

16.000,00 €

19.601,61 €

16,71%

5

PIEE

22.000,00 €

28.608,07 €

24,38%

6

Projectes

33.500,00 €

32.957,31 €

28,09%

7

Interessos

206,02 €

0,18%

8

Ing. excep.
Loteria3

3.000,00 €

14.845,00 €

12,65%

TOTAL

91.700,00 €

117.332,84 €

3

Loteria de Nadal 2012, ingressos nets:
3.165 (14.845,00 – 11.680)

PROCEDÈNCIA

1

Institucions públiques

3.861,80 €

3,29%

2

Recursos privats

113.471,04 €

96,71%
es
Escoles Solidàri

ias
Escuelas Solidar
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B // DESPESES:
S'han gestionat
de la següent
manera:

CONCEPTE

PRESSUPOSTAT

DESPESA

%

1

Material oficina i difusió

3.500,00 €

2.065,35 €

1,78%

2

PES

9.000,00 €

3.609,73 €

3,11%

3

Beques

16.000,00 €

25.764,81 €

22,20%

4

PIEE

22.000,00 €

29.990,01 €

25,84%

5

Altres projectes de cooperació i cursos formació

33.500,00 €

40.266,72 €

34,70%

6

Despeses funcionament i subministrament

6.700,00 €

2.062,07 €

1,78%

7

Despeses excepcionals: loteria

11.680,00 €

10,06%

8

Amortitzacions

1.000,00 €

607,56 €

0,52%

Total despeses

91.700,00 €

116.046,25 €

Inversions equips informàtics

es
Escoles Solidàri
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ias
Escuelas Solidar

418,59 €

C // DESPESES: AGRUPAMENT PER ÀREES

1

Incidència social

2.065,35 €

1,78%

2

Cooperació

69.495,19 €

60,01%

3

PIEE

29.990,01 €

25,84%

4

Funcionament, amortització,
despeses excepcionals: loteria*

14.349,63 €

12,37%

* Funcionament i amortització.: 2.669,63 € - Loteria: 11.680 €

D // RESUM
ECONÒMIC 2012

Total ingressos

117.332,84

Total pagaments

116.046,25

Diferència

1.286,59

es
Escoles Solidàri

ias
Escuelas Solidar

17

E // COMPARATIU INGRESSOS TRIENNI 2010-2012

2010

2011

2012

1 Donatius

12.389,83 €

2.052,00 €

5.575,39 €

2 Quotes

4.530,00 €

4.920,00 €

5.110,00 €

3 PES

11.544,51 €

9.836,21€

10.429,44 €

4 Beques

17.147,00 €

15.337,00 €

19.601,61 €

5 PIEE

50.249,24 €

9.533,20 €

28.608,07 €

6 Projectes

14.788,00 €

4.704,19 €

32.957,31 €

7 Interessos

0,00 €

238,18 €

206,02 €

3.141,99 €

2.937,00 €

3.165,00 €

8 Loteria4

4
es
Escoles Solidàri

18

ias
Escuelas Solidar

Loteria de Nadal 2012, ingressos nets: 3.165 (14.845,00 – 11.680)

F // COMPARATIU DESPESES TRIENNI 2010-2012

2010

2011

2012

6.135,20 €

2.931,01 €

2.065,35 €

365,90 €

8.722,28 €

3.609,73 €

3 Beques

9.532,77 €

15.887,07 €

25.764,81 €

4 PIEE

47.948,98 €

9.271,48 €

29.990,01 €

5 Cooperació

17.258,23 €

13.436,75 €

40.266,72 €

6 Funcionament

5.298,97 €

3.015,39 €

13.742,07 €

7 Amortitzacions

294,20 €

294,20 €

607,56 €

8 Inversió
equips
informàtics

656,80 €

514,81 €

418,59 €

1 Difusió
2 PES

es
Escoles Solidàri

ias
Escuelas Solidar
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AUDITORIA INTERNA

Carme Cabanes Vañó
Maribel Collado Martí

es
Escoles Solidàri

20

ias
Escuelas Solidar

85.303.988 R
20.388.732 Z
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PRESSUPOST 2013
es
Escoles Solidàri

INGRESSOS
Quotes socis 2013

5.500,00 €

Donatius diversos

2.000,00 €

Activitats voluntariat

2.500,00 €

Altres: Subvencions i ajudes

2.700,00 €

Subministraments

1.200,00 €

Material oficina i difusió

3.000,00 €

Despeses funcionament

1.500,00 €

Activitats sensibilització

3.500,00 €

Altres

1.000,00 €

Inversió i/o projectes ordinaris

2.500,00 €5

TOTAL (A)
5

DESPESES

12.700,00 €

12.700,00 €

Sobrant de l'exercici ordinari que es pot destinar a adquisició de materials o a un projecte

PROJECTES
INGRESSOS

DESPESES

16.250,00 €

16.250,00 €

750,00 €

750,00 €

P.E.S.

8.000,00 €

8.000,00 €

P.I.E.E.

17.000,00 €

20.000,00 €

Beques Educació Inclusiva

4.000,00 €

8.000,00 €

Escoles Acollida

1.000 €

2.000,00 €

CURSOS formació

500,00 €

500,00 €

BEQUES SOLIDÀRIES. Guatemala
BEQUES SOLIDÀRIES. Nicaragua (finalització projecte)

Altres Projectes de Cooperació

6

20.000,00 €
6

20,000,00 €

Provisió romanent per projectes

8.000,00 €

TOTAL (B)

75.500,00 €

75.500,00 €

TOTALS (A+B)

88,200,00 €

88,200,00 €

Romanent de fons propis per a finançar dèficits de projectes aprovats per Junta.

0,00 €

ias
Escuelas Solidar

Organismes, institucions i empreses que
han confiat en el nostre projecte en el 2012:
AEN a Guatemala i ADEILS a Nicaragua.

Triodos Bank

Conselleria de Benestar Social.

Fundación Pelayo.

Conselleria d'Educació (CEFIREs i Centres
Educatius)

Quary Informàtica.

Ajuntaments d'Alaquàs, Bocairent, Genovés,
Ontinyent, Picanya, Sagunt, Xàtiva.

DOCKS- La Vall d'Albaida.

Fundació Universitat de València.
Universitat de València.
Escola Valenciana: Federació d'Associacions per
la Llengua.

Imprempta Grau.
Grafitec. Impressors gràfics.
Comparsa Estudiants d'Ontinyent.
Esquadra El Trabuc de Bocairent.

Fundació Novessendes.

Promocions i Construccions Tormo Úbeda

Bancaixa.

TAM (Tecnologia Aplicada a la Maquinaria)

Caixa Popular.

Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva.

Caixa Ontinyent

I moltes altres escoles i instituts de la nostra
Comunitat

A TOTS I TOTES, GRÀCIES,
MOLTES GRÀCIES
es
Escoles Solidàri
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Asesoria Fiscal Montés, S.L.

ias
Escuelas Solidar

es
Escoles Solidàri

ias
Escuelas Solidar
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