SERVEIS ALS AFILIATS A L’AGRUPACIÓ ANY 2013
Des de l’Agrupació, seguint les línies d’actuació iniciades l’any passat, hem preparat per a
aquest 2013 un seguit de serveis per a totes les AEE’s i SEE d’AMPA’s que esperem que us
siguin molt útils per al dia a dia de la vostra entitat.
Els següents serveis els oferim a totes les entitats afiliades:
SUPORT EN LA GESTIÓ DE L’ENTITAT

Assessoria Jurídica


Informació per al compliment de la normativa vigent



Documentació de constitució i dissolució d’AEE i de SEE d’AMPA



Actualització d’estatuts



Renovació de Juntes Directives



Informació per al compliment de la LOPD

Assessoria de Subvencions


Informació de les convocatòries de subvencions



Assessorament en el procés de sol·licitud



Assessorament en el procés de justificació

Assessoria d’Assegurances


Cobertura de Responsabilitat Civil per a totes les entitats afiliades



Oferta d’assegurança d’accidents pels participants, voluntaris i monitors

Assessoria Econòmica i Fiscal


Assessorament en el disseny del pressupost de l’entitat



Assessorament comptable



Assessorament del calendari fiscal



Tramitació de la liquidació de l’IRPF de les Beques
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SUPORT EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES

Gestió global de projectes


Assessorament en el desenvolupament d’activitats i projectes



Informació de les possibles relacions amb voluntaris i professionals

Desenvolupament del programa d’Hàbits Saludables a l’Escola


Assessorament continu en el desenvolupament del programa al vostre centre



Creació de materials didàctics del programa



Organització d’activitats intercentres

ACTIVITATS FORMATIVES

Organització de xerrades


Xerrades formatives puntuals en funció de les demandes dels afiliats.

Tots els serveis esmentats anteriorment seran serveis gratuïts per a tots els membres de les
Juntes Directives i coordinadors/es del PCEE de les AEE i AMPA afiliades a l’Agrupació i al
corrent de pagament de la quota d’afiliació de l’any 2013 (110€).

Així mateix, si necessiteu serveis complementaris als esmentats, podeu posar-vos en
contacte amb nosaltres i valorarem si els podem oferir o no, i el cost de cada un d’ells.

Disposeu de més informació a la web de l’Agrupació www.lagrupacio.cat a l’apartat serveis i
podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic suport@lagrupacio.cat.
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