Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Avui s’inicia el Pla de formació d’entitats, organitzat per
l’Ajuntament de Mollet
L’Ajuntament ha proposat a les entitats de la ciutat un cicle de xerrades i
tallers formatius sobre diferents temes d’interès com la eficiència
organitzativa o la gestió del personal en el món associatiu. La primera
xerrada es farà aquesta tarda al Centre Cívic Can Borrell.
El Pla de formació d’entitats consta de quatre xerrades/tallers que es faran els
dijous 20 i 27 de juny i 4 i 11 de juliol, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de Can
Borrell, i comptaran amb la intervenció de professionals i experts en cada una
de les àrees formatives.
L’Ajuntament de Mollet pretén, amb aquesta acció, dotar els responsables de
les entitats de les eines necessàries per millorar la gestió i el dia a dia
organitzatiu de l’entitat, augmentar la participació social i la seva capacitat
d’atracció, així com donar-los a conèixer la Seu electrònica, una eina que
permet agilitzar molts dels tràmits necessaris amb l’administració local. El Pla
de formació és, en definitiva, una eina de suport per a les entitats que treballen
de forma voluntària i altruista en la construcció social del municipi.

Programa:
Dijous 20 de juny
Eficiència organitzativa: propostes de millora en l’organització i la
seguretat d’esdeveniments
Dijous 27 de juny
Estratègies per augmentar la capacitat comercial de les entitats
Dijous 4 de juliol
La contractació i la gestió del personal al món associatiu
Dijous 11 de juliol
L’Ajuntament des de casa. La Seu electrònica

La primera de les xerrades, prevista per aquesta tarda, compta amb la
inscripció de 28 entitats diferents, que suposen una quarantena de persones.
Per a la resta de xerrades, la inscripció romandrà oberta en tot moment, fins a
completar l’aforament de la sala.

Adjuntem programa complet.
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