CURS 1: GESTIO INTEGRAL DE PETITES
ASSOCIACIONS
CURS 2: CAPTACIO DE RECURSOS ECONOMICS
Cursos del PLA DE FORMACIO DEL VOLUNTARIAT DE
CATALUNYA

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Barcelona, Juny de 2009

ÍNDEX

1. Presentació
2. Destinataris
3. Objectius
4. Continguts
5. Documentació lliurada
6. Metodologia
7. Professorat
8. Certificació
9. Calendari, lloc de realització i horaris del curs
10. Pressupost i conformitat

Carolines, 10. 08012 Barcelona. Tel.: 93 410 16 02 Fax: 93 439 45 15
if@peretarres.org www.peretarres.org

2

Cursos del PFVC

Presentació: L’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
La Fundació Pere Tarrés és una organització no lucrativa, creada per l’
Arxidiòcesi de Barcelona per a impulsar i fomentar la formació, la cultura, la
vida associativa, els serveis i el desenvolupament comunitari, i especialment en
el lleure infantil i juvenil, l’animació sociocultural i l’educació social.
La creació de la Fundació Pere Tarrés va servir per a reorganitzar el treball que
es realitzava en l’àmbit de l’educació en el temps lliure des de feia molts anys,
en alguns casos des d’abans de la Guerra Civil, i ha desenvolupat noves àrees
d’acció d’acord amb les necessitats socials i culturals de cada moment.
A través de les seves tres seccions Moviment de Centres d’Esplai Cristians,
Servei Colònies de Vacances i Institut de Formació (l’Escola de l’Esplai), a
l
Fundació recull una experiència de més de 40 anys d’història, hereva del treball
impulsat en aquest sector per Càritas Diocesana i altres entitats.
La Fundació porta el nom del Dr. Pere Tarrés: metge, sacerdot i dirigent de la
Federació de Joves Cristians de Catalunya, i se’n sent seguidora, especialment
en el treball amb adolescents i joves, i per la preocupació pels més febles
(exclosos, gent gran, malalts, immigrants...).
L´ Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa i
d’iniciativa social especialitzada en la formació en el lleure, l’animació
sociocultural, la gestió associativa, l’educació social i l’educació ambiental. El
seu àmbit geogràfic d’intervenció es centra a Catalunya, però en els darrers
anys ha iniciat accions a nivell de l’estat espanyol.
Aquest centre, inicià les seves activitats l’any 1960, essent la primera escola
d’aquestes característiques a l’Estat Espanyol. Actualment és la que manté un
nombre més elevat d’alumnes, cursos i serveis especialitzats. Està reconegut
pel Ministeri de Cultura i homologat i autoritzat per la Generalitat de Catalunya
(Secretaria General de Joventut, Institut Català de Noves Professions, Institut
Català del Voluntariat i Departament de Treball).
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Anualment presta diversos serveis a més de 13.000 persones directament (on
trobem voluntaris i professionals) i centenars d´ organitzacions, de tot l´ estat
espanyol i d’alguns països de l´ Unió Europea.
Realitza Formació dirigida al voluntariat, en qualsevol dels seus àmbits d´
intervenció, fins i tot el de la gestió de les pròpies ONG; formació ocupacional i
formació continuada no-universitària (també a través de Forcem) per als
professionals del treball socioeducatiu amb persones grans, menors,
discapacitats i la gestió d´ empreses d´ economia social. Alhora, i dins
d’aquestes àrees un 30% de la formació que imparteix és a mida per a les
entitats que ho sol·liciten.
Des de l’any 1995 ha desenvolupat diferents plans de formació dins l’acord per
la Formació Continuada (Forcem) en les àrees dels serveis socials, sanitat,
sociosanitari, ensenyament, residències de gent gran, persones amb
discapacitat i altres entitats. A través d’aquesta modalitat de formació, s’han
impartit cursos per a més de 6500 treballadors. També es desenvo lupa
formació ocupacional per a aturats.
En la seva activitat de prestació d´ altres serveis, l´ Institut disposa de:
-

Servei de projectes socials i consultoria: desenvolupa activitats pròpies , per
encàrrec o concertades amb altres entitats i assessora o supervisa altres
projectes (disseny de projectes i avaluació, elaboració d’estudis i recerca,
elaboració de materials pedagògics,...)

Per a la prestació de la formació i serveis descrits es compta amb un nombre
aproximat de 100 professors, 200 col·laboradors, els quals imparteixen
sessions especialitzades, també amb unes 50 persones d’administració i
serveis, així com col·laboradors per a temes concrets, becaris i personal de
pràctiques.

Destinataris
El Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya cerca la millora de les
competències dels voluntaris de les associacions, en aquest cas pel que fa a la
gestió de la seva entitat.
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Curs 1: Gestió Integral de Petites Associacions

Objectius

Objectiu principal:
Ø Adquirir eines pràctiques per a ser capaç de dur a terme totes les
gestions inherents a la vida associativa d’una l’entitat.
En concloure el curs, els/les alumnes seran capaços/ces de:
Ø

Conèixer la situació jurídica i el marc normatiu de l’entitat i també les
obligacions.

Ø

Tenir una visió general del règim fiscal que resulta aplicable a les associacions
i entitats no lucratives.

Ø

Definir criteris i acords perquè la relació laboral sigui un element que ajudi al
desenvolupament del projecte de l’entitat.

Ø

Conèixer diferents mitjans que ens ajudin a portar la gestió econòmica de
l’entitat de manera estructurada.

Ø

Conèixer eines i metodologies que facilitin la gestió dels diferents projectes de
l’entitat.
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Continguts

Primer bloc: El projecte de l’entitat
•
•
•
•
•
•

El projecte de l’entitat
El sentit de l’associacionisme en la societat democràtica
Concepte d’organització
Elements de la planificació i dels projectes
El pla de màrqueting
Disseny de l’avaluació

Segon bloc: Requeriments legals i fiscals
•
•
•
•

Requeriments legals i fiscals
Possibles tractaments legals de les entitats
Implicacions de cada forma
Obligacions fiscals

Tercer bloc: El control econòmic
•
•
•
•
•

Instruments bàsics de control econòmic
El balanç
El compte de resultats
El pressupost
El pla de tresoreria

Quart bloc: Fonts de finançament
•
•
•

El pla de finançament
Fonts de finançament
Captació de recursos

Carolines, 10. 08012 Barcelona. Tel.: 93 410 16 02 Fax: 93 439 45 15
if@peretarres.org www.peretarres.org

6

Documentació lliurada
2 Manual de seguiment de curs
2 Bibliografia comentada
+ Direcció d’ e-mail del formador per consultes, durant i després del curs

Metodologia

Les sessions es fonamentaran en el mètode d’exposició, pràctica i debat de
conclusions. Les pràctiques i escenaris que es proposaran com a pràctica
seran simulacions basades en situacions reals que emularan aquelles en que
els/les alumnes es poden trobar gestionant les seves feines diàries. Els/les
alumnes podran aprofitar qualsevol moment per presentar els seus dubtes al
formador, ja sigui durant les classes, ja sigui fora d’horari de classe emprant
l’adreça de correu electrònica facilitada pel formador.
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Professorat
Professorat del departament de Gestió per a Entitats de l'Institut de Formació
de la Fundació Pere Tarrés.

Certificació
Tots els alumnes que assisteixin al 85% de les sessions i que facilitin la fitxa de
dades personals omplerta obtindran un Certificat d’ Assistència del Pla de
Formació del Voluntariat de Catalunya.

Calendari, lloc de realització i horaris del curs
La durada del curs son 16 hores.

Les sessions es pactaran de mutu acord de dilluns a dissabte al matí, sent la
seva durada mínima de 4 hores.

Cal que el curs es programi entre els mesos de juliol a desembre de 2009, per
poder fer us de l’ ajuda.
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Curs 2:

Captació de recursos econòmics: Com diversificar
els ingressos de les entitats.

Objectius
Conscienciar de la necessitat de desenvolupar la captació de recursos
econòmics en el context de l’evolució del sector no lucratiu i de la
societat en general.
Proporcionar una visió general de totes les possibilitats de captació de
fons que tenen al seu abast les organitzacions no lucratives.
Continguts

Reflexió general sobre el sector no lucratiu i la captació de fons
Metodologia i fases d'un Pla de captació de fons
Finançament públic: principis generals i consells pràctics
Finançament privat: patrocini, mecenatge, esponsorització i col·laboració
empresarial
Les possibilitats de finançament dins la pròpia institució
Els mitjans: els canals, les eines i els suports
Les noves tecnologies i la captació de fons

Professorat
A càrrec del professorat del Departament de Gestió de l’ Institut de Formació de
la Fundació Pere Tarrés.

Certificació
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Tots els alumnes que assisteixin al 85% de les sessions i que facilitin la fitxa de
dades personals omplerta obtindran un Certificat d’ Assistència del Pla de
Formació del Voluntariat de Catalunya.

Calendari, lloc de realització i horaris del curs
La durada del curs son 15 hores.

Les sessions es pactaran de mutu acord de dilluns a dissabte al matí, sent la
seva durada mínima de 5 hores.

Cal que el curs es programi entre els mesos de juliol a desembre de 2009, per
poder fer us de l’ ajuda.
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