
PROGRAMA de MÉNTORING CONSOLIDACOOP

DATA  INICIO   01 Outubro 2016 DATA  FIN  30 de Setembro DURACIÓN      100 horas/proxecto

HORARIO Variable e consensuado con cada cooperativa

LUGAR  CELEBRACIÓN: Entidades da Rede Eusumo, sedes sociais de Espazocoop ou Sede Social da Cooperativa

Persoa de contacto Tino Gago
teléfono 881 887 456

e-mail tino@espazo.coop

OBXECTIVOS

• Mellorar a capacidade das cooperativas para consolidar a súa actividade, reforzando aquelas áreas que sexan

susceptibles de mellora para o seu pleno desenvolvemento empresarial e societario.

• Acompañar aos órganos directivos e consellos rectores para que podan asumir con garantias o seu papel de

goberno e xestión.

• Impulsar  a transferencia de experiencias, metodoloxías e boas prácticas entre as cooperativas que participen no

programa.

• Dotar de ferramentas específicas de autodiagnose que podan contribuir á mellora futura da xestión empresarial e

societaria con carácter autónomo.

PROGRAMA

1. Analizar a documentación legal da cooperativa. Distinguir as súas características diferenciadoras. Analizar

para a posta ao día de libros sociais.

2. Elaborar a Diagnose DAFO (debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades) para o plan de mellora

da cooperativa.

3. Analizar o área comercial e de mercado.

4. Analizar o área organizativa.

5. Analizar o área económica e financeira.

6. Elaborar, planificar e poñer en marcha unha proposta de mellora na cooperativa (fixar obxectivos,

recursos, ferramentas, temporalizar, indicar resultados esperados, aplicar, avaliar, etc.)

METODOLOXÍA

Sesións periódicas de traballo nas cooperativas beneficiarias segundo calendario consensuado, nas que se levarán a

cabo  tarefas  de  preparación,  elaboración,  atención,  diagnose,  revisión  de  cada  unha  das  áreas  que  contempla  o

programa. Proponse un método de traballo que combina a reflexión estratéxica,  coa elaboración de modelos, uso de

ferramentas de análise e planeamento, exposición de casos de éxito, intercambio de opinións e experiencias que servan

para estimular e ordenar o diálogo nun plano de igualdade e enriquecemento mútuo. O obxectivo final é que as persoas

socias das cooperativas, con independencia do tamaño da entidade, podan asumir a futuro e con garantías a cobertura

das funcións directivas e asegurar o relevo en postos estratéxicos.

DIRIXIDO A

A persoal directivo e técnico das cooperativas así como a persoas socias e /ou traballadoras con responsabilidades de

xestión empresarial e societaria

                                                                                                                           


