
PLAN DE ACTIVIDADES 
2017 

            
                               
ALMORZOS 
COOPERATIVOS 

>> Encontros de networking coa 
economía social.  

>> Queremos facilitar a xeración de 
procesos de colaboración  e 
intercooperación entre cooperativas, e 
entidadades da economía social. 

>> Para coñecerse, abordar temas de 
interese común ( mellora da xestión 
empresarial e societaria, 
financiamento,  consumo 
colaborativo, compras conxuntas, 
plataformas de vendas...), e para 
explorar temáticas de colaboración. 

Esperámoste, 1 cita matinal ao mes, 
sesións de 2 horas. 

+ Info e inscrición aquí 

CONSOLIDA COOP

>> Acompañamento a cooperativas en 
procesos de mellora e consolidación 
(traballo asociado, consumo, servizos...) 

>> Desenvolvemento empresarial, 
societario, organizativo, mellora financeira, 
intercooperación, e outras áreas 
susceptibles de mellora… 

>> Para mellorar a capacidade das 
cooperativas e afianzar a súa actividade 
mediante a reflexión estratéxica, o 
asesoramento, e o entrenamento … 

Seguiremos un Plan de Traballo, e 
realizaremos sesións periódicas coa 
cooperativa. 

+ Info e inscrición aquí 

.  

Espazocoop Unión de Cooperativas 
Galegas, conta cos seguintes 
programas : 

Para cooperativas 
 

 e outras entidades de 
economía social 

 
 

Prioridade a: 
cooperativas socias da Unión 

http://espazo.coop/novas-do-coperativismo/almorzos-cooperativos-encontros-de-networking-coa-economia-social-inscrion-aberta/
http://espazo.coop/convocatorias-gl/programa-de-acompanamento-consolidacoop-destinado-a-cooperativas-convocatoria-2017/


Demanda estes servizos 

www.espazo.coop 

CAPACITÁNDONOS 

Modalidade presencial 

>> Formación para a  área comercial 
en cooperativas |  20 h. | En sesións 
de catro horas, unha sesión mensual. 

>> Para traballar a mellora da xestión 
e das habilidades no ámbito 
comercial. 

>> Analizaremos e concretaremos 
melloras no sistema comercial, 
poremos en práctica habilidades e 
ferramentas para as estratexias. 

+ Info e inscrición aquí 

Modalidade teleformación e mixta 

>> Rse nas cooperativas 
>> Asembleas e reunións 
>> Regulamento de réxime interno 
>> Cultura financeira 
>> Finanzas éticas 

Consúltanos o Catálogo formativo e 
a programación disponible. 

BOLSAS XERENCIAIS

>>  Bolsas de apoio ás labores de xerencia
en cooperativas, naquelas onde as 
xerencias non están profesionalizadas. 

>>  Programa para mellorar ás condicións 
en que as cooperativas confrontan a área 
da xerencia, mediante un sistema de apoio a 
través dunha bolseira e de titorización. 

>>  Incorporación dunha persoa bolseira 
titulada durante 6 meses (estadía en 
prácticas), a tempo parcial, que conta cunha 
axuda económica mensual pola súa laboura 

>> Titorización á bolseira e á cooperativa. 

Seguiremos un Plan de Traballo coa 
bolseira, e realizaremos un plan de mellora 
adaptado ás necesidades da cooperativa. 

+ Info e inscrición aquí 

PROGRAMAS 
 

GRATUÍTOS 
 
 
 

Inicio a partir de Abril 
 

http://www.espazo.coop/
http://espazo.coop/rede-eusumo/formacion-comercial-para-fortalecer-as-cooperativas-inicio-en-maio/
http://espazo.coop/convocatorias-gl/bolsas-de-xerencia-en-cooperativas-convocatoria-2017/

