Pla de
formació
per a entitats
PRIMAVERA 2021

Formacions abril, maig i juny
Totes les sessions són en format telemàtic i cal inscripció prèvia

La resposta
emocional en
situacions crítiques

Com fer els
relleus de
l'entitat

Fiscalitat per a
associacions

Gestió de persones a
l'entitat: voluntariat,
contractacions i sous

Millorem la
transparència a la
nostra entitat

Fem vídeos amb
el mòbil per a les
xarxes socials

La resposta emocional en
situacions crítiques
Del 19 d'abril al 2 de maig. Formació de 6 hores en
horari lliure
Formació per aprendre nocions bàsiques sobre com les
persones reaccionen davant d'una situació estressant o
traumàtica, saber identificar-la i donar eines estratègiques per
abaixar l'estrès
CONTINGUTS:
- Mecanismes de l'estrès
- Estils d'afrontament
- Recursos i estratègies per abaixar l'estrès

Fiscalitat per a associacions
Dimecres 21, 28 d'abril, 5 i 12 de maig , de 18 h a 20 h.
(el 21 d'abril la formació serà de 17.30 h a 20.30 h)
Formació adreçada a persones que es dediquin a la gestió econòmica de
l'entitat
CONTINGUTS:
El Codi d’Identificació Censal (CIF o NIF) i la Declaració Censal
Impost d’activitat econòmiques (IAE)
L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
L’impost sobre Societats (IS)
L’impost de la renda de les persones físiques (IRPF)
La declaració d’operacions amb tercers (model 347)
Donatius i mecenatge
Altres novetats fiscals

Millorem la transparència
a la nostra entitat
Dimarts 11 i 18 de maig, de 18 h a 19.30 h
Formació adreçada a conèixer la normativa i diferents mecanismes i eines
que ens poden ajudar a ser més transparents especialment des del punt de
vista econòmic
CONTINGUTS:
- Sessió jurídica: Què entenem per transparència, més enllà de la normativa què ens
aporta la transparència, la llei de transparència i a què ens obliga, reptes de la junta
pel que fa a la comunicació
- Sessió econòmica: Obligacions de transparència en matèria econòmica, la rendició
de comptes com a eina bàsica de transparència, l'assemblea i la presentació dels
comptes, i com comuniquem els números? Idees per explicar els comptes de forma
senzilla: gràfiques i esquemes entenedors

Com fer els relleus de l'entitat
Dimecres 26 de maig i 2 de juny, de 18 h a 19.30 h
Formació adreçada a fomentar els relleus a les Juntes de les entitats, fent repàs de les
obligacions i tràmits legals que hi tenen a veure i indagant en estratègies que ens
poden permetre facilitar els relleus a través de la participació i motivació
CONTINGUTS:
Abans de començar: com i quan cal renovar la Junta? Tràmits davant del registre
Aspectes clau del relleu a les entitats: pautes per a la comunicació interna i el traspàs de membres
de la Junta Directiva
Analitzem la nostra base social. Perfils i possibilitats de participació
Espais de participació a l’entitat
Implicació de les persones sòcies. Com les motivem?
El pla de millora de la participació: objectius, diagnòstic, avaluació

Gestió de persones a l'entitat:
voluntariat, contractacions i sous
Dimarts 1 de juny, de 18 h a 20 h
Com podeu gestionar el treball voluntari de la vostra entitat? En cas de
contractació, quin és el règim laboral de la vostra entitat? Sabeu quines són les
obligacions laborals de la vostra organització? En aquesta activitat revisarem
els aspectes laborals de les associacions i a partir de casos pràctics i
treballarem en el seu càlcul i presentació
CONTINGUTS:
Com gestionar el treball voluntari
Conèixer les obligacions laborals de les associacions
Aprofundir en les relacions de voluntariat, formació, autònoms i contractacions
Entendre els costos que genera una contractació
Quines obligacions tenim un cop contractada una persona? Diferències entre
assalariats i cobertura de despeses o formadors

Fem vídeos amb el mòbil per a les
xarxes socials
Dimarts 8 de juny, de 18 h a 20 h
Sessió dedicada a l'app VN per a l'edició de vídeos breus per a xarxes socials. Es presentaran les opcions
principals per a poder adquirir un grau d'autonomia suficient per explorar les possibilitats que l'aplicació
pot tenir per a l'entitat
CONTINGUTS:
El llenguatge del vídeo: pautes generals
VN: una app per editar vídeos des del mòbil
Les plantilles
Els filtres i els efectes
El so i el text
Fem vídeo pas a pas
Publiquem el vídeo
Altres apps per fer vídeos

Cal inscripció prèvia a vilanova.cat

INSCRIU-TE ARA!
Oficina d'Entitats-Punt de Voluntariat de VNG
Correu
entitats@vilanova.cat

Web
www.entitatsvilanova.cat

Telèfon
938140000 (ext.3021)

Escoles de formació participants:

