OFERTA FORMATIVA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
VIC - OCTUBRE 2019
Totes les formacions que us proposem a continuació són gratuïtes i estan adreçades a les entitats sense
ànim de lucre de la ciutat de Vic. Les inscripcions s’han de fer arribar signades per correu electrònic a
ciutadania@vic.cat o presencialment a l’edifici municipal situat al c. de les Basses, 3 de Vic. Places limitades.

Taller d'autoprotecció i DEA per a entitats
Les entitats inscrites ja van mostrar interès a participar-hi en el seu moment quan vam fer l’oferiment a
totes les entitats de la ciutat via correu electrònic.
Dia, hora i lloc: concertat amb les entitats interessades.
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic amb especial atenció a col·lectius
que tenen cura d’altres: professorat, monitors, etc. Màxim 15 persones per taller.
Objectius: dotar als participats d’eines i recursos necessaris per identificar una situació d’emergència i
saber com actuar. Entendre i aplicar el concepte de prevenció.
Temari:
- Introducció i Cultura de l’Autoprotecció (conceptes de perill, autoprotecció i prevenció).
- Situacions d’emergència més freqüents i llur maneig.
- PAS (Protegir, Avisar, Socórrer), PLS (Posició Lateral de Seguretat), SVB (Suport Vital Bàsic).
- RCP (Ressuscitació Cardiopulmonar), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany), DEA
(Demostració de Desfibril·lació Externa Automatitzada).
- Activar el Sistema d’Emergències. Trucades 112.
Docència: Diputació de Barcelona
Termini màxim inscripcions: inscripcions tancades.
Taller de captació de fons a les entitats
Dies: dilluns 14 i dilluns 21 d’octubre de 2019
Hora: de 19 a 21 h
Lloc: CCVIC Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic)
Durada: 4 hores
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic.
Descripció: es centrarà en la recerca participativa de tots aquells aspectes relacionats amb la captació de
fons. A partir de l’anàlisi del que cada entitat té i ofereix, s’arribarà a saber què pot oferir cadascuna al
seu entorn. D’aquesta manera, es podran identificar les oportunitats que poden aprofitar i les estratègies
a adoptar, amb especial atenció al treball en xarxa i no només als aspectes econòmics.
Temari:
- El pla de captació de fons privat.
- El “secret” de la captació de fons privats.
- Estratègies per accedir a empreses.
- Estratègies per accedir a donants particulars.
- El captador de fons.
Docència: Centre de Formació Fundesplai
Termini màxim inscripcions: divendres, 11 d’octubre de 2019

Assessorament individualitzat per a l’obtenció de la signatura digital per a entitats sense ànim de lucre
Dies i hores: del 14 al 31 d’octubre de 2019. La sessió s’ha de concretar entre aquests horaris: dilluns de
17 a 21h o dijous de 10 a 14h.
Lloc: Ajuntament de Vic (c. de les Basses, 3 – 08500 Vic)
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic, especialment aquelles persones
que porten l’administració de l’entitat.
Descripció: amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, s’estableix que les entitats sense ànim de lucre estan obligades a
relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics a l’hora de realitzar
qualsevol tràmit. Davant d’aquesta obligatorietat, des de l’Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic
facilitem suport en els tràmits per a l’obtenció de la signatura digital a totes les entitats sense ànim de
lucre de la ciutat.
Funcionament: les atencions es faran de manera individualitzada, és a dir, entitat a entitat, i tindran una
durada màxima de 60 minuts.
Més informació i condicions d’ús d’aquest servei a http://www.vicentitats.cat
Assessorament: Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic
Termini màxim inscripcions: un cop feta la sol·licitud, l’Ajuntament de Vic es posarà en contacte amb
l’entitat per concretar la data i hora de la sessió.

Assessorament individualitzat en fiscalitat i nou reglament europeu de protecció de dades per a
entitats sense ànim de lucre
Dies i hores: del 14 al 31 d’octubre de 2019. La sessió s’ha de concretar entre aquests horaris: dimecres
de 17 a 21h o dijous de 10 a 14h.
Lloc: Ajuntament de Vic (c. de les Basses, 3 – 08500 Vic)
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic, especialment aquelles persones
que porten l’administració i la tresoreria de l’entitat.
Descripció: vistes les darreres modificacions en la legislació vinculada a la protecció de dades personals i
vist l’èxit de les sessions d’assessorament realitzades fins ara, enguany es tornarà a oferir a les entitats
sense finalitats lucratives de Vic un assessorament individualitzat per resoldre els seus dubtes en aquesta
matèria i en relació a la fiscalitat.
Funcionament: les atencions es faran de manera individualitzada, és a dir, entitat a entitat, i tindran una
durada màxima de 60 minuts. Només es podrà disposar d’una sessió per entitat, tot i que es preveu la
possibilitat d’acabar de resoldre dubtes puntuals i concrets que hagin sorgit de la trobada a través de
correu electrònic. Aquest servei no gestionarà, en cap cas, els tràmits que es desprenguin de l’orientació
facilitada i, per tant, és responsabilitat de l’entitat dur-los a terme.
Més informació i condicions d’ús d’aquest servei a http://www.vicentitats.cat
Assessorament: Tríada Assessors
Termini màxim inscripcions: un cop feta la sol·licitud, l’Ajuntament de Vic es posarà en contacte amb
l’entitat per concretar la data i hora de la sessió.
Organitza:

Col·labora:

