Servei d’Assessorament
Impulsem les noves organitzacions
Avalon és una entitat que dona suport a les organitzacions sense afany de lucre amb l’objectiu de contribuïr a la millora del seu funcionament
intern. Per a tal fi, Avalon compta amb una llarga experiència i coneixement del Tercer Sector, gràcies a la feina realitzada per un equip de professionals procedents de diferents disciplines. Des de l’any 2001, Avalon posa a disposició de les entitats el servei d’assessorament en gestió
associativa, des d’on s’ha donat suport a més d’un miler d’organitzacions.
Posem al vostre abast el servei d’assessorament per tal de que les entitats pogueu formular consultes en relació a les temàtiques legals, comptables, fiscals, laborals i en relació a temes com la gestió de projectes i la captació de fons. Des d’Avalon rebreu el suport d’assessors especialitzats
en la matèria que us guiaràn en el bon funcionament de l’entitat i us oferiràn informació i propostes de millora.
Aquest servei no realitza la gestió directa sinó que fa un acompanyament a les organitzacions amb l’objectiu de que sigueu prou autònomes en
la vostra gestió. Per aquelles organitzacions que ho requeriu comptem amb una àmplia xarxa de col·laboradors, empreses i consultors que poden
donar resposta a les vostres necessitats més concretes de gestió.
Des d’Avalon us oferim diferents opcions de col·laboració:

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

ASSESSORAMENT
PUNTUAL

ASSESSORAMENT
CONTINUAT

Assessorament puntual amb cita prèvia a la
seu d’Avalon, per aquelles entitats que vulgueu fer un ús del servei de forma esporàdica.

Assessorament continuat al llarg de l’any.
Les associacions comptareu amb un servei
d’assessorament personalitzat, presencial,
telefònic i online al llarg de tot l’any i amb un
descompte del 15% en les formacions que
imparteix Avalon.

Assessorament en l’àmbit jurídic, laboral,
fiscal i comptable.
20 euros per sessió

Assessorament en l’àmbit jurídic, laboral,
fiscal i comptable.
50 euros (quota mensual)

Per ambdós serveis, podeu sol·licitar una cita prèvia per reunir-vos amb nosaltres i concretar les vostres necessitats
escrivint a la adreça de correu: info@avalon.cat. D’aquesta manera podrem elaborar un pressupost totalment personalitzat i adaptat a les vostres necessitats.
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