
ENCONTROS  DE NETWORKING  DA ECONOMÍA SOCIAL
Un programa que consta de cinco sesións (1 cita mensual) | Desenvólvese paralelamente en tres cidades

DATA   1ª SESIÓN Xoves 27 Abril – A Coruña
Xoves 27 Abril - Santiago
Venres 28 de Abril - Vigo

DURACIÓN      
2 horas

HORARIO 09:30 – 11:30

LUGAR  CELEBRACIÓN A Coruña: Centro da Rede Eusumo do Concello de Coruña - Accede Papagaio, Rúa Hospital 19.
Santiago: Centro da Rede Eusumo de Agaca, Rúa Tomiño 22, entrechán.
Vigo: Centro da Rede Eusumo da Deputación de Pontevedra, sede de Vigo . Rúa Oporto 3. 

PERSOA DE CONTACTO
A Coruña : Tino Gago
Santiago: Mar Pernas
Vigo: Nuria  González

881 887 4 56
981 575 578
986 866 149

tino@espazo.coop
mar@espazo.coop
nuria@espazo.coop

OBXECTIVOS

• Coñecemento mutuo das entidades participantes:  
- quen somos
- que facemos
- que necesitamos doutras/os
- que ofrecemos aos/ás outros/as
• Posta en marcha de estratexias de cooperación, posibilitando a transferencia de experiencias, metodoloxías, ou 
solucións.
• Dar a coñecer contidos específicos que podan contribuír á mellora da xestión empresarial e societaria:
financiamento, compras conxuntas, etc.

PROGRAMA

9:00 h. Recepción e entrega de documentación.
9:30 h. Presentación Espazocoop e Rede Eusumo. Networking para fomento da intercooperación.
9:45 h. Presentación das cooperativas e demais entidades participantes, intercambio de experiencias, metodoloxías, boas
prácticas.
11:00 h. Charla distendida tomando un café.
11:30 h. Peche da sesión.

METODOLOXÍA

- As xornadas de networking desenvólvense cunha metodoloxía activa e participativa, que facilita o interese, a atención
e o intercambio entre as persoas asistentes. 
-  Poderán  utilizarse  medios  audiovisuais  na  presentación  da  cooperativa  e  farase  un  estrito  control  do  tempo de
intervención para garantir a axilidade da xornada.
- As propostas de colaboracións e intercooperación teranse en conta para a celebración dos seguintes Encontros que
terán  un contido  máis  específico  en  canto  a  temática,   ben  sexa  sectorial  ou  transversal  segundo o interese  das
cooperativas participantes.
-  Trala  realización  do  encontro  enviarase  unha  pequena  enquisa  de avaliación  na  que  tamén  se  recollerán  outras
propostas de intercooperación.

DIRIXIDO A

Socios e socias, persoal directivo e técnico das cooperativas, sociedades laborais e outras entidades de economía social
ou responsables das áreas temáticas tratadas. 
Grupo mínimo: 12 persoas
Grupo máximo: 20 persoas 
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