
ALMORZOS COOPERATIVOS 
ENCONTROS  DE NETWORKING  DA ECONOMÍA SOCIAL

Un programa que consta de 5 sesións (unha cita mensual) | Desenvólvese en 3 cidades

DATA 2ª SESIÓN Xoves 25 de Maio DURACIÓN      2 horas

HORARIO 09:30 – 11:30

LUGAR  CELEBRACIÓN Centro da Rede Eusumo – Universidade de Vigo
Escola Universitaria de Estudos Empresariais. Seminario 11.
Rúa Conde de Torrecedeira, 105.  Vigo.

PERSOA DE CONTACTO Nuria  González  Telf. 986 866 149 nuria@espazo.coop

OBXECTIVOS

- Coñecer ferramentas de finanzas cooperativas éticas.
- Reforzar o coñecemento entre as entidades participantes, co fin de que poidan concretar e identificar colaboración e
intercambios, co resto.
[  Os  días  previos  enviarase  o  listado  das  persoas  e  entidades  participantes  por  se  algunha quixera  preparar  a
conversa ou as propostas a realizar ]
- Resume das propostas e contactos realizados durante a sesión.

PROGRAMA

09:00 h. Recepción e control de asistencia.
09:30 h. Ferramentas de finanzas éticas e cooperativas:  
                      -  Cooperativa de servizos financeiros Coop57.

                       -  Banco cooperativo Fiare-Banca Popolare Ética.
09:50 h. Dinámica de networking : conversa por parellas. 
11:10 h. Tecendo o noso mapa de relacións e acordos.
11:30 h. Peche da xornada.
[ Disporemos de espazo para UN CAFÉ onde continuar as relacións ]

Programa común para as tres cidades. En Vigo pódese adaptar o desenvolvemento desta 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. 
Desenvolverase unha dinámica de intercambio e coñecemento por parellas, mediante a que cada persoa manterá unha
conversa de 10 minutos con cada unha das outras asistentes.

Trala  realización  do  encontro  enviarase  unha  pequena  enquisa  de  avaliación  na  que  tamén  se  recollerán  outras
propostas de intercooperación.
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.

DIRIXIDO A
Cooperativas,  sociedades  laborais  e  outras  entidades  de  economía  social  (asociacións,  fundacións,  empresas  de
inserción, ONGs, comunidades de montes, empresas de economía solidaria, centros especiais de emprego ...). 
Grupo mínimo: 12 persoas. Grupo máximo: 20 persoas.
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