VAE – Voluntaris en Assessoria Empresarial
Memòria de Gestió 2017
Tanquem un any força positiu pel que fa a les activitats desenvolupades per
VAE així com la gestió en general de l’entitat.
Malgrat la situació de l’entorn hem desenvolupat la nostra tasca d’ajut als que
han tingut un projecte empresarial i no tenien els recursos per anar a les
consultories habituals en el mercat. El nostre voluntariat podriem dir que s’ha
fet mes necessari que mai i ha estat la nostra modesta aportació a tirar
endavant “fent país”.
Els resultats del 2017 ens reafirmen en el nostre compromís i ens encoratgen a
continuar.
Àrea d’Assessoria
Hem constatat la continuïtat de la davallada del nombre de noves assessories
dels darrers exercicis. Cal dir però que alhora veiem com la dimensió,
importància, maduració i perquè no potencial viabilitat dels projectes continua
creixent. Això es fa palès amb el nombre de sessions necessàries per atendre
aquestes assessories
- Noves Assessories 2017:

124

- Sessions registrades:

391

- Sessions reg./noves asse.:
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Àrea de Formació
S’han impartit tallers a:
• Generalitat de Catalunya professors de FP
• Ajuntaments de:
Sabadell
Esplugues el Llobregat
•

Consolat del Perú

• Institucions:
La Soci (Associació de personal de La Caixa)
Creu Roja de Sabadell
• Localitats:
• Barcelona
• Sabadell
• Esplugues del Llobregat
•

Socis Participants : 8

•

Total Assistents: 104

•

Sessions: 20

•

Enquestes: Molt satisfactòries

Àrea Corporativa
Convenis
Al 2017 hem signat els següents acords de col·laboració:
- Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) de la Universitat de
Barcelona (UB)
- Social Business City Barcelona
- Fundación CEPAIM.
- Amics de la UNESCO Barcelona.
- Fundació PIMEC.
Events Externs
- Participació en el Cicle de Conferències sobre integració de refugiats
dintre del Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies
(UAB – CER)
- Assistència al Demo Day de l’IQS Next Tech.
- Participació activa al Biz Barcelona 2017.
- Assistència a la presentació del Plà d’Acció Social del Personal de La
Caixa.
- Presentació Institucional de VAE a tots els cònsols llatinoamericans
acreditats a Barcelona.
- Inici de la col·laboració amb l’Associació del Personal de la Caixa
Events interns
- Celebració Assemblea General Ordinària de Socis (Juny)
- Conferències:
§ Economia social i solidària.
§ e-Commerce (I i II).
§ Web i Xarxes socials.
§ 4 pinzellades sobre publicitat.
§ L’esclavitud negra a Cuba.
§ Societats mercantils i les seves modalitats.
- Tradicional Dinar de Nadal per a socis i col·laboradors
Comunicació
Creixent presència de VAE a les xarxes socials
Estem a:
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram
Com a exemple: a Facebook:

- Hem publicat
- Abast:
- Seguidors:

Apertura de la nova Web de VAE: www.vaecat.org

45 posts
11.631 pax
653 pax

Rendiment de comptes 2017

Hem tancat l’any, amb un superàvit de quasi 2.000 €, desprès de tres anys de
pèrdues. Això ha estat possible gràcies a un important increment de les
donacions, que en el capítol corresponent als ingressos, ha compensat amb
escreix la disminució de les subvencions de les administracions amb les que
activament col·laborem.
Pel que fa a les despeses hem continuat amb una política de contenció i
d’estricte control pressupostari. Si be hi ha hagut una desviació important
deguda a la reimpressió dels catàlegs i la nova web de VAE, eines que hem
cregut prioritàries per a la projecció externa de l’entitat.
Tot i que VAE és una organització sense ànim de lucre, el positiu resultat final
ens ha permès incrementar el Patrimoni (Capital i Reserves) que ens dona la
seguretat per afrontar en el futur immediat nous projectes i les despeses
d’estructura de la nostra organització.
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