OBRADOIRO DE FORMACIÓN COOPERATIVA PARA PERSOAS QUE QUEREN EMPRENDER
DATA INICIO

25 de xuño
de 2012

DATA FIN

29 de xuño
de 2012

DURACIÓN

25 horas

HORARIO

De 9 – 14 horas

LUGAR CELEBRACIÓN:

CENTRO DA REDE EUSUMO NA CÁMARA DE COMERCIO DE VIGO
Rúa República Arxentina 18 A. Vigo
Realizarase unha visita a unha cooperativa

Persoa de contacto

Nuria González

teléfono

986 13 65 92

e-mail

nuria@ugacota.coop

OBXECTIVOS:
- Achegar o modelo cooperativo á cidadanía e en especial a persoas desempregadas que poden
optar á fórmula do autoemprego cooperativo.
- Mostrar desde un punto de vista práctico e achegado á realidade das persoas participantes, as
condicións e pasos a dar para emprender baixo a fórmula cooperativa.
- Contribuír a que estas persoas coñezan e valoren as cooperativas e as súas achegas sociais e
económicas.
- Ao remate da formación proponse unha visita cooperativa coa intención de visualizar na
práctica o aprendido.
PROGRAMA:
Módulo1.- O emprendemento
Módulo 2.- O cooperativismo de traballo como alternativa de emprego
Módulo 3.- Organización e financiamento
Módulo 4.- Creando a nosa cooperativa
Módulo 5.- Visita a unha cooperativa
CONTIDOS:
1º sesión.- O emprendemento fronte a outras formas de emprego. O emprendemento colectivo e
en cooperativa: Condicións básicas. Perfil da persoa emprendedora. As cooperativas fronte a
outros tipos de empresas.
2º sesión.- Principios e valores do cooperativismo. Tipos de Cooperativas. As cooperativas de
traballo asociado. Aspectos propios das cooperativas de traballo asociado.
3º sesión.- A organización nas sociedades cooperativas. O réxime económico e fiscal nas
cooperativas.
4º sesión.- O plan de viabilidade económica. O plan de viabilidade societaria. Liñas de apoio
específicas para a creación de cooperativas. Trámites de constitución dunha cooperativa de
traballo asociado. Ferramentas e recursos.
5º sesión.- Visita a unha cooperativa.
METODOLOXÍA
Activa e participativa coa utilización de medios audiovisuais e actividades prácticas de reflexión e
debate.
A acción formativa configúrase en 5 sesións de 5 horas de duración cada unha.
Realizarase no horario que conviña mellor ás persoas participantes.
EQUIPO DOCENTE
Formado por persoal técnico con contrastada experiencia en asesoramento cooperativo e docencia.

