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PRESENTACIÓN
Na creación, consolidación e apoio do cooperativismo as entidades
representativas xogamos un papel esencial. A Unión de Cooperativas
EspazoCoop desenvolve e colabora en estratexias e programas que reforcen o
cooperativismo, e especialmente ás súas cooperativas asociadas.
Actuamos como axente de intermediación entre as administracións públicas, o
tecido socioeconómico e as persoas interesadas, co obxetivo de mellorar a
visibilidade e o impacto que ten o cooperativismo na sociedade, de apoiar e
acompañar ás cooperativas socias na súa consolidación e evolución, prestar
soporte na creación de novas cooperativas, e mesmo promover e difundir o
cooperativismo entre a sociedade.
Con eses fins presentamos a través deste Catálogo 2020 distintas actividades e
servizos que temos previstos para este ano, con carácter gratuíto para as
beneficiarias e cooperativas socias.
Se tes interese en participar nas propostas que ofrecemos, ou necesitas máis
información, non dubides en contactar con nós :
A Coruña | Travesía de San José 10, Ent. A – 15002 | 881 887 456
Santiago de Compostela | Hórreo 104, baixo, esquerda – 15701 | 981 57 55 78
Vigo | Taboada Leal 15, entreplanta – 36203 | 986 866 149
info@espazo.coop – www.espazo.coop -

E se es cooperativa, busca o símbolo gráfico SOMOS COOP,
porque indicará que é :
Actividade recomendada para Cooperativas!
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Consolidación cooperativa

ASESORAMENTO FINANCEIRO E FINANZAS
ÉTICAS E COOPERATIVAS
Un servizo de asesoramento financeiro para:
Prestar apoio sobre financiamento de novos proxectos de emprendemento e
do sector da economía social e solidaria.
Ofrecer información e divulgación sobre as posibilidades e produtos que se
ofrecen desde a Banca Ética e as Finanzas Cooperativas, para o financiamento de
novos proxectos, especialmente os vencellados á economía social e solidaria, á
sostibilidade, ao medioambiente, etc.
Na área financeira habitualmente existen carencias importantes nos proxectos,
polo que a facilitación ao acceso a liñas de financiamento impulsadas por estas
entidades de carácter ético son unha alternativa.
Promover a alfabetización financeira entre a persoas emprendedoras, grupos
promotores e proxectos empresariais en fase de incubación nos viveiros de
empresa municipais.

LUGARES E DATAS

Concello da Coruña | No período de Setembro a Decembro 2020
A distancia, presencial no centro municipal de empresas Papagaio e
presencial en sede da entidade demandante do servizo.

DESTINATARIAS

- Persoas emprendedoras e grupos promotores de proxectos empresariais
nos viveiros de empresa municipais do concello da Coruña.
- Entidades cooperativas, de economía social e solidaria.

DURACIÓN

Setembro – Decembro 2020

HORARIO

Por concretar

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada no convenio de colaboración co Concello da
Coruña (3)
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Consolidación cooperativa

CREANDO MELLORA [ BOLSAS ]
Un Programa de Mellora e Consolidación para cooperativas e organizacións
de ES, que en 2020 ofrece 5 Bolsas de seis meses de duración para apoiar a
función xerencial e procesos de mellora nas cooperativas e entidades de
economía social beneficiarias.
Mediante a incorporación na organización dunha persoa con formación
empresarial, se realizarán labouras de apoio e mellora na cooperativa. As
bolsas contan cun programa formativo teórico-práctico para as bolseiras, que
están titorizadas pola Unión.

LUGARES E DATAS

Galicia | Nos lugares das cooperativas beneficiarias.
A estadía nas cooperativas inicia no primero cuatrimestre do ano e finaliza no
mes de Outubro de 2020.
Os traballos poden ser presenciais ou teletraballo.

DESTINATARIAS

Cooperativas e entidades de
economía social

DURACIÓN

6 meses | 25 horas semanais

Persoas desempregadas con
titulación na área empresarial

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Consolidación cooperativa

PROGRAMA ESPECIALIZADO DE
FORMACIÓN XERENCIAL
Programa de formación especializada para equipos de consellos reitores,
cadros xerenciais e directivas/os de cooperativas, en temáticas de xestión
empresarial, liderado, innovación, etc. Será impartido por persoal docente
experto.
Están previstos os módulos formativos:
- Contratación pública e responsabilidade social
- Xestión contable e fiscal nas cooperativas
- ADN cooperativo fronte á crise

LUGARES E DATAS

- Contratación pública e responsabilidade social | En liña
do 15 ao 30 de Abril 2020
- Xestión contable e fiscal nas cooperativas | En liña
edición I: do 15 ao 30 de Setembro
edición II: do 22 de setembro ao 8 de outubro 2020
- ADN cooperativo fronte á crise | En liña
do 13 ao 27 de outubro 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoal de entidades e organizacións de economía social

DURACIÓN

15 horas cada módulo, excepto Contratación Pública que consta de 25 horas.

Recomendada para cooperativas
- Esta actividade está enmarcada na Programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
- Esta actividade está enmarcada no programa Poises. Co apoio do Fondo
Social Europeo (2)
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Consolidación cooperativa

PROGRAMA DE MENTORÍA CONSOLIDACOOP
COVID19
O Programa Consolidacoop trata de mellorar a capacidade das cooperativas
para consolidar a súa actividade, reforzando aquelas áreas que máis o
precisen para o seu pleno desenvolvemento empresarial e societario.
Acompáñase aos órganos directivos e consellos reitores para que podan
asumir con garantías o seu papel de goberno e xestión.
Impulsa a transferencia de experiencias, metodoloxías e boas prácticas entre
as cooperativas que participen no programa.
Dota de ferramentas específicas de autodiagnose que podan contribuir a
mellora futura da xestión empresarial e societaria con carácter autónomo.
Consolidacoop componse de distintas fases e pode consistir nunha
intervención integral socio-empresarial da cooperativa ou parcial.
A raíz da crise sanitaria pola covid19 este programa adaptouse á
problemática vivida para dar resposta e xestionar os efectos sobre a
economía cooperativa e as asocidas.

LUGARES E DATAS

Galicia – De Marzo a Decembro 2020

DURACIÓN

Entre cinco e corenta horas por cooperativa beneficiaria

DESTINATARIAS

Coperativas e entidades de economía social

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na Programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)

CATÁLOGO 2020 | ACTIVIDADES E SERVIZOS | ACTUALIZADO A SETEMBRO 2020

Consolidación cooperativa

#SAÍMOSCOOPERANDO
#SaímosCooperando: Un programa de mentoring para a reactivación
económica de empresas cooperativas polos efectos da covid19.
A través deste servizo de mentoring para consolidar cooperativas, actívanse
procesos de acompañamento que impulsen melloras na organización
beneficiaria. Consta de tres liñas de actuación:
1| Asesoramento e acompañamento 2| Curso de formación 3| Encontros

Formación: 'Dirixir en Tempos de Crise' un curso que consta dos módulos:
- Xestión cooperativa en entornos de crise.
- Habilidades sociais e organización societaria.
- Plan de reactivación.
- Recursos e ferramentas disponibles.

Encontros: catro edicións, nas que se abordarán estas temáticas:
- Planeamento estratéxico para a xestión cooperativa en entornos de crise.
- Organización societaria, liderado e traballo en equipo.
- Área comercial e de mercado.
- Área económica e financeira.

LUGARES E DATAS

Galicia – Do 1 de Agosto ata 15 de Novembro 2020

DESTINATARIAS

Cooperativas

DURACIÓN

40 horas de acompañamento / Por cooperativa
20 h. de formación / Curso
2 horas / Por encontro

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Consolidación cooperativa

COLECCIÓN | MODELOS SOCIETARIOS PARA
A XESTIÓN COOPERATIVA
Guía de modelos documentais para a realización de trámites de obrigado
cumprimento para as cooperativas, tanto de carácter interno como externo
ante terceiros, fundamentalmente a administración competente en materia
de cooperativismo.
Os modelos da Guía organízanse por temáticas:
- Persoas socias da cooperativa
- Asemblea da cooperativa
- Órganos de administración da cooperativa
Modelos documentais como por exemplo unha solicitude de admisión de
socia, certificación de renovación do consello reitor, resposta a unha
solicitude de admisión, entre outras máis).
A finalidade é contribuír á boa gobernanza das cooperativas; á correcta
realización de trámites, procesos documentais e formalizacións
establecidas na normativa vixente; e facilitar a realización da
documentación propia das cooperativas.

LUGARES E DATAS

Proceso de elaboración ata Outubro 2020. Dispoñibles a partir de Novembro.

DESTINATARIAS

- Cooperativas
- Profesionais e persoal técnico de diversas entidades vinculado coa xestión
en cooperativas
- Público interesado en xeral

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Consolidación Cooperativa

IMPULSO DA MARCA DE EXCELENCIA
'ASESORÍA COOPERATIVA'
Dar a coñecer a creación da marca de Garantía en Asesoramento
Cooperativo ao propio sector cooperativo galego, así como dos criterios que
se deben cumprir para formar parte da mesma.
Difundir os requerimentos da marca para entidades que queran asociarse á
mesma.
Promover e divulgar as avantaxes da fórmula cooperativa e dotala de
prestixio fronte ao sector de asesorías-consultorías.
A acción contará coa creación dun deseño e imaxe propia; a realización dos
trámites de rexistro e posta en marcha da marca; cunha xornada de
presentación prevista para finais de Outubre e unha campaña de promoción
en redes e medios dixitais

LUGARES E DATAS

Galicia – Proceso de dinamización da marca ata 15 de Novembro 2020

DESTINATARIAS

Cooperativas do Sector Asesorías e Consultorías

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Consolidación cooperativa

RE-INICIO
Servizo para prestar asesoramento e acompañamento cooperativo, con dúas
liñas de intervención no concello da Coruña:
1| Iniciativas pre-cooperativas
2| Cooperativas
Preténdese, por un lado impulsar a creación de novas cooperativas, e por
outro consolidar a actividade das que xa están en funcionamento da cidade
da Coruña, a través de procesos de orientación, asesoramento,
acompañamento e procura dos recursos máis acaídos ás necesidades de
cada proxecto.

LUGARES E DATAS

Concello da Coruña | Anual

DESTINATARIAS

Cooperativas e grupos pre-cooperativos

DURACIÓN

Entre 20 e 40 horas por proxecto

Recomendada para cooperativas
Esta actividade conta co apoio do Concello da Coruña (3)
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Consolidación cooperativa

PLAN DE MELLORA EMPRESARIAL DA
ECONOMÍA SOCIAL
[ PROGRAMA COMPOSTELA MÓVESE 2020 COVID19 ]
Servizo que aborda dúas liñas de intervención:
1| Asesoramento e acompañamento a cooperativas da área do Concello de
Santiago de Compostela.
2| Formación: curso 'Dirixir en tempos de crise' en modalidade teleformación.
Este Plan quere contribuír á consolidación da actividade de cooperativas do
concello de Santiago de Compostela, a través de procesos de orientación,
asesoramento, acompañamento e procura dos recursos máis acaídos ás
necesidades de cada cooperativa.
Ademais, ten como fin a mellora das capacidades de consellos reitores e
persoal directivo de empresas cooperativas coa impartición dun proceso
formativo en liña co curso 'Dirixir en tempos de crise'.

LUGARES E DATAS

Concello de Santiago | Ata 15 de Decembro de 2020

DESTINATARIAS

Cooperativas

DURACIÓN

- Asesoramento : 25 horas / Por cooperativa
- Formación: 40 horas / Curso 'Dirixir en tempos de crise'

Recomendada para cooperativas
Esta actividade conta co apoio do Concello de Santiago de Compostela (4)
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Consolidación cooperativa

ORIENTACIÓN E ACOMPAÑAMENTO PARA
CRECER COMO COOPERATIVA
Servizos destinados ás cooperativas galegas que están asociadas
á Unión de Cooperativas EspazoCoop.
>> Apoio na xestión (temas fiscais, societarios, e outros)
>> Instrumentos financeiros
>> Apoio en axudas específicas ás cooperativas
>> Formación
>> Plans de mellora, consolidación, e crecemento cooperativo
>> Servizo xurídico en materia educativa (para cooperativas de ensino)
>> Intercooperación
>> Representación, interlocución do sector cooperativo, e incidencia política
>> Promoción cooperativa e comunicación
>> Información e recursos de interese
>> Participación na Unión de Cooperativas

LUGARES E DATAS

- A Coruña | Oficina da Unión de Cooperativas EspazoCoop - Travesía de San José
10, entreplanta A
- Santiago de Compostela | Oficina da Unión de Cooperativas EspazoCoop -r/ do
Hórreo 104, baixo, esquerda
- Vigo | Oficina da Unión de Cooperativas EspazoCoop r/ Taboada Leal 15,
entreplanta
Anual

DESTINATARIAS

Cooperativas socias

Recomendada para cooperativas
Estes servizos están enmarcados na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Creación de Cooperativas

ORIENTACIÓN E ACOMPAÑAMENTO NA
CREACIÓN DE COOPERATIVAS
Impulso de novas cooperativas, ofrécese información, orientación e
acompañamento especializado a persoas e grupos pre-cooperativos.
Servizo prestado a través de profesionais experimentadas e coñecedoras das
particularidades do modelo cooperativo e de todos os aspectos que lle dan valor,
con máis de 20 anos de experiencia no sector traballando no emprendemento
cooperativo.
- Novas cooperativas
- Transformación do proxecto empresarial en cooperativa
- Transmisión do proxecto empresarial por xubilación
O servizo presenta útiles financeiros para os proxectos cooperativos (finanzas
éticas e responsables).

LUGARES E DATAS

- A Coruña | Oficina da Unión de Cooperativas EspazoCoop - Travesía de San José
10, entreplanta A
- Santiago de Compostela | Oficina da Unión de Cooperativas EspazoCoop -r/ do
Hórreo 104, baixo, esquerda
- Vigo | Oficina da Unión de Cooperativas EspazoCoop r/ Taboada Leal 15,
entreplanta
Anual

DESTINATARIAS

- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo
- Persoas de empresas mercantís, asociacións, e outras organizacións,
interesadas na transformación
- Persoas de proxectos empresariais interesadas na transmisión por xubilación
- Público xeral

COLABORACIÓN

Este servizo está enmarcado en varios programas:
+Coop | Programación 2020 da Rede Eusumo – Xunta de Galicia (1)
Emprendegal | Programa Poises, co apoio do Fondo Social Europeo (2)
Re-inicio | Concello da Coruña (3)
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Formación

LÁNZATE A EMPRENDER EN COOPERATIVA
Iniciación ao modelo cooperativo como fórmula de autoemprego cooperativo.
Dá a coñecer as súas características sociais e económicas, e presenta unha
experiencia real dunha cooperativa en funcionamento.

LUGARES E DATAS

- Sobrado – Novembro 2019
- Porto do Son – Decembro 2019
- Sada - do 10 ao 13 de Marzo 2020
- Teleformación – Do 16 ao 30 de Xuño 2020
- Boiro – do 28 ao 31 de Xullo 2020
- Teleformación - Do 14 de Setembro ao 2 de Outubro 2020
- Teleformación - Do 6 ao 20 de Outubro 2020
- Teleformación – Do 9 ao 25 de Novembro 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, e público en xeral

DURACIÓN

20 horas

HORARIO

9.30 – 14.30 horas

Recomendada para cooperativas
- Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
- Esta actividade conta co apoio do Fondo Social Europeo no marco do
programa Poises (2)
- Enmarcada no convenio co Concello da Coruña (3)
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Formación

E SE TRABALLAMOS EN EQUIPO?
Trabállase a mellora das habilidades para o traballo en equipo, co obxetivo de
saber como desenvolver habilidades persoais claves no traballo colaborativo.
Dá a coñecer recursos e metodoloxías para aplicalas en contornos e
contextos cooperativos.
LUGARES E DATAS

Redondela - Novembro 2019
Sada - do 2 ao 5 de Marzo 2020
Teleformación - Do 21 de Xullo ao 4 de Agosto 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, e público en xeral

DURACIÓN

20 horas

HORARIO

9.30 – 14.30 horas

Recomendada para cooperativas
- Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
- Esta actividade está enmarcada no programa Poises. Co apoio do Fondo
Social Europeo (2)
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Formación

IDEAS COOPERATIVAS EN ACCIÓN
Formación práctica das condicións e pasos a dar para o emprendemento
cooperativo. Que analizar e ter en conta para facer da nosa idea un proxecto
cooperativo viable.
Elaboración práctica do plan de empresa, e presentación dos requisitos necesarios para grupos pre-cooperativos.

LUGARES E DATAS

- Porto do Son - 6, 7, 13 e 14 de Febreiro 2020
- Cabana de Bergantiños – 10, 12, 17, e 19 de Febreiro 2020
- Sada - do 7 ao 10 de Xullo 2020
- Teleformación - Do 8 ao 24 de Xullo 2020
- Teleformación - Do 16 de Setembro ao 4 de Outubro 2020
- Teleformación – Do 1 ao 18 de Decembro 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo
- Público xeral

DURACIÓN

20 horas

HORARIO

9.30 – 14.30 horas

Recomendada para cooperativas
- Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
- Esta actividade está enmarcada no programa Poises. Co apoio do Fondo
Social Europeo (2)
- Enmarcada no convenio co Concello da Coruña (3)
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Formación

ACHEGÁNDONOS AO CONFLITO.
HABILIDADES SOCIAIS PARA XESTIÓN DO
CONFLITO
Formación para comprender que o conflito é algo natural que está presente
na nosa vida. Dá a coñecer as diferentes fontes das que xurde o conflito, e
experimenta os diferentes estilos de afrontalo. Ofrece xeitos construtivos de
xestionar as situacións de conflito.

LUGARES E DATAS

Sada | 25, 26, 29 e 30 de Xuño 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, e público xeral

DURACIÓN

20 horas

HORARIO

9.30 – 14.30 horas

Recomendada para cooperativas
- Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
- Esta actividade conta co apoio do Fondo Social Europeo (2)
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Formación

FORMACIÓN PARA CADROS DIRECTIVOS DE
COOPERATIVAS
Formación para desenvolver unha axeitada función xerencial nas cooperativas e empresas de economía social. Amosar dende a práctica as condicións
necesarias para a xestión do modelo cooperativo.
Consta de tres módulos formativos:
Módulo 1.- Formación en xestión cooperativa.
Módulo 2.- Habilidades sociais e organización societaria en cooperativas.
Módulo 3.- Plan de Mellora e Recursos dispoñibles.

LUGARES E DATAS

Teleformación
Do 8 ao 23 de Outubro 2020 | Teleformación

DESTINATARIAS

Socias, socios, e persoal de cooperativas

DURACIÓN

20 horas

HORARIO

9.30 – 14.30 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada: na Programación 2020 da Rede Eusumo Xunta de Galicia (1) e no Programa Poises co apoio do Fondo Social Europeo
(2)

CATÁLOGO 2020 | ACTIVIDADES E SERVIZOS | ACTUALIZADO A SETEMBRO 2020

Formación

FORMACIÓN TITORAS XERENCIAIS
(Programa 'Creando Mellora')
Formar ás persoas candidatas a bolseiras dunha estadía en prácticas na área
xerencial dunha cooperativa ou empresa da economía social.
Formación sobre o modelo cooperativo e das empresas da economía social.
Consta de 3 módulos: Formación cooperativa básica; Habilidades sociais e
organización societaria en cooperativas; e Plan de mellora e recursos
disponibles.

LUGARES E DATAS

Santiago, 14, 15, 21 e 22 de Xaneiro 2020

DESTINATARIAS

Persoas candidatas a unha bolsa do Programa Creando Mellora para
cooperativas

DURACIÓN

20 horas

HORARIO

9.30 – 14.30 horas

COLABORACIÓN

Recomendada para cooperativas
- Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
- Esta actividade está enmarcada no programa Poises. Co apoio do Fondo
Social Europeo (2)
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Formación

FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A
ECONOMÍA SOCIAL
Formación para coñecer que son as tecnoloxías da información e da
comunicación. Explorar as posibilidades de mellora que as tecnoloxías da
información e a comunicación aportan a nosa empresa cooperativa e de
economía social. Así como coñecer as diferentes tecnoloxías e as súas
vantaxes e inconvenientes e mellorar as destrezas de comunicación a través
das novas tecnoloxías.

LUGARES E DATAS

Teleformación
Do 21 de abril ao 13 de Maio 2020

DESTINATARIAS

- Cooperativas e organizacións de economía social
- Grupos de emprendemento cooperativo e de economía social
- Público e cidadanía en xeral

DURACIÓN

40 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Formación

FERRAMENTAS DE FINANCIAMENTO ÉTICO
E ALTERNATIVO
Un curso que aborda a relación entre as finanzas e os proxectos económicos
das persoas, as empresas e as colectividades. E ten por obxetivo fomentar a
cultura da responsabilidade na xetión das finanzas, analizando as
alternativas ao actual sistema financeiro, e sensibilizando sobre a
importancia da ética nas finanzas.
LUGARES E DATAS

Teleformación
Do 10 Marzo ao 1 Abril 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas e de entidades de economía social
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, e público xeral

DURACIÓN

40 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Formación

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
NAS COOPERATIVAS
Comprender a RSE, temáticas e ámbitos. Analizar o desenvolvemento da RSE
nos vindeiros anos, e coñecer as diferentes ferramentas para medir e avaliar
a RSE.
Revisar o proceso de elaboración e os beneficios dunha Memoria de
Sustentabilidade. Coñecer o proxecto RSE.Coop. Entender as boas prácticas
de RSE no modelo cooperativo e coñecer o Balance Social.

LUGARES E DATAS

Teleformación
Do 4 ao 25 de Febreiro 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo
- Público xeral

DURACIÓN

40 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Formación

INICIACIÓN Á COOPERATIVA DE TRABALLO
Contextualizar o movemento cooperativo no marco da economía social;
proporcionar os coñecementos fundamentais sobre o cooperativismo de
traballo e as súas especificidades; estudar o réxime económico e as súas
implicacións; e mesmo comprender o concepto e a importancia
intercooperación.

LUGARES E DATAS

Teleformación
Do 4 ao 25 de Febreiro 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, e público xeral

DURACIÓN

40 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Formación

REGULAMENTO INTERNO NAS
COOPERATIVAS
Presenta os diferentes aspectos da organización interna dunha cooperativa,
e ofrece criterios a tomar en conta para deseñar un modelo propio adaptado
a cada cooperativa.
Amosa en que consiste e cal é a función dun Regulamento de réxime interno
na cooperativa.
Formula pasos e instrumentos para o proceso de deseño ou revisión dun
Regulamento interno. Ademais, presenta modelos de regulación
que faciliten a elaboración dun Regulamento propio.

LUGARES E DATAS

Teleformación
Do 23 de Marzo ao 27 de Abril 2020 (consta de dúas sesións virtuais)

DESTINATARIAS

Teleformación
- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, e público xeral

DURACIÓN

40 horas

HORARIO

Dúas sesións en liña en horario de tarde

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Formación

ASEMBLEAS E REUNIÓNS
Formación coa que adquirir competencias para organizar reunións e
asembleas baixo criterios de participación, eficacia, e bo clima grupal.
Capacita para mellorar o funcionamento dos equipos de traballo, e presenta
recursos útiles neste ámbito.

LUGARES E DATAS

Teleformación
- Do 12 de Febreiro ao 18 de Marzo 2020 (consta de dúas sesións presencias
na Coruña)
- Do 15 de Abril ao 20 de Maio 2020 (consta de dúas sesións virtuais)

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, e público en xeral

DURACIÓN

40 horas

HORARIO

Dúas sesións en liña de 16.30-20.30 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Formación

XESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABALLO
Formación para estudar os procesos de xestión económica e fnanceira nunha
cooperativa de traballo:
o réxime fiscal , a xestión laboral, procesos de traballo en equipo, e mesmo
revisar a aplicación das tic na xestión dunha cooperativa.

LUGARES E DATAS

Teleformación - Do 10 de Marzo ao 1 de Abril 2020

DESTINATARIAS

- Socias, socios, e persoal de cooperativas
- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo, e público xeral

DURACIÓN

40 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Formación

DIRIXIR EN TEMPOS DE CRISE
Facilitar formación aplicada e adaptada á situación actual nos ámbitos
comerciais, económico-financeiro, planeamento e previsións, novas
ferramentas e recursos ás cooperativas e entidades de economía social do
ámbito do concello de Santiago.
Impulsar o encontro entre cooperativas, a posta en común de necesidades e
recursos, a transferencia de experiencias, metodoloxías e boas prácticas
entre as cooperativas que participen no programa.
Facilitar ferramentas específicas de xestión, repositorios, bases de datos, de
autodiagnose, teletraballo e reunións virtuais que podan contribuir a
adaptarse á unha realidade onde o presencial vai tardar en recuperarse
plenamente.
Módulo 1.- Xestión cooperativa en entornos de crise
Módulo 2.- Habilidades Sociais e organización societaria.
Módulo 3.- Plan de Reactivación
Módulo 4.- Recursos e ferramentas dispoñibles

LUGARES E DATAS

Teleformación | Do 4 de Novembro ao 9 de Decembro 2020

DESTINATARIAS

Cooperativas e entidades de economía social do Concello de Santiago

DURACIÓN

40 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade conta co apoio do Concello de Santiago de Compostela (4)
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Promoción cooperativa

XORNADA DE COOP HOUSING
UN NOVO XEITO DE HABITAR
Dará a coñecer o Cohousing cooperativo, vivenda e espazos colaborativos,
compartidos, en réxime de cesión de uso, como alternativa e modelo acaído
para persoas con necesidades habitacionais e para as propias entidades da
economía cooperativa, social e solidaria.
A xornada facilitará o intercambio e compartirá experiencias neste ámbito
(no nivel práctico, mediante casos de éxito).
Será un espazo para o debate ao redor da temática con persoas expertas e o
público participante.

LUGARES E DATAS

Galicia – En liña – 22 de Outubro 2020

DESTINATARIAS

- Cooperativas e entidades de economía social
- Persoas interesadas no cohousing
- Público e cidadanía en xeral

DURACIÓN

4 horas

HORARIO

De 10 a 14 horas

Recomendada para cooperativas
Esta actividade está enmarcada na programación 2020 da Rede Eusumo –
Xunta de Galicia (1)
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Promoción cooperativa

PROGRAMA SEMENTE
Promover a adquisición de competencias emprendedoras, a través da
creación e xestión dunha cooperativa escolar de fabricación de produtos,
que posteriormente venderán nun mercado. Para iso, o programa
reproduce situacións reais no proceso de constitución dunha
empresacooperativa e as actividades posteriores.

LUGARES E DATAS

- A Coruña – De Outubro 2019 a Maio 2020 (cancelado a partir de mediados
de Marzo pola covid19)
- A Coruña – Mercado do Programa Semente | 29 de maio 2020 (cancelado
pola covid19)

DESTINATARIAS

Alumnado de centros de educación primaria e especial

DURACIÓN

- 5 Sesións de formación.
- Mercado do Programa Semente. 4 horas

HORARIO

- Seminarios, en función da demanda, adaptado ás necesidades dos colexios
participantes
- Mercado do Programa Semente. De 16 a 20 h.

COLABORACIÓN

Esta actividade está enmarcada nunha prestación de servizos ao Concello da
Coruña (3)
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Promoción cooperativa

SENSIBILIZACIÓN COOPERATIVA
Sesións, xornadas e talleres para dar a coñecer a cooperativa como
alternativa de emprego, como sistema de autoemprego colectivo, e trasladar
as posibilidades e as vantaxes deste modelo para acceder ao mundo laboral.
Programa Emprendegal [creación de cooperativas e emprego cooperativo]

LUGARES E DATAS

Galicia - Anual

DESTINATARIAS

- Persoas interesadas no emprendemento cooperativo
- Entidades e organizacións interesadas
- Público e entidades interesadas en xeral

DURACIÓN

Variable

HORARIO

En función da demanda

COLABORACIÓN

Esta actividade está enmarcada no Programa Operativo de Inclusión Social e
Economía Social (POISES), co apoio do Fondo Social Europeo (2)
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Promoción cooperativa

ALIANZAS E CONVENIOS CON ENTIDADES
PARA PROMOVER EMPREGO COOPERATIVO
Establecer convenios de colaboración ou alianzas entre entidades da
economía social que favorezan a consolidación e os procesos de traballo
colaborativos e de intercooperación, para impulsar emprego cooperativo.
Programa Emprendegal [ creación de cooperativas e emprego cooperativo ]

LUGARES E DATAS

Galicia - Anual

DESTINATARIAS

Entidades públicas e privadas interesadas en promover o emprego
cooperativo

COLABORACIÓN

Esta actividade está enmarcada no Programa Operativo de Inclusión Social e
Economía Social (POISES), co apoio do Fondo Social Europeo (2)
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Promoción cooperativa

SUMA COOPS
Campaña para estimular que as cooperativas que aínda non son socias
valoren integrarse na Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop.
EspazoCoop cando iniciou a súa andaina en 2017 lanzou a campaña Somos
Coop para visibilizar o papel que as cooperativas xogan na construcción dun
mundo mellor a partir dos valores e principios que representan na economía.
A Unión é a organización representativa do cooperativismo con maior número
de socias en Galicia (200 cooperativas de tódolos sectores de actividade). A
finais de 2020 queremos ser 300 cooperativas socias, e para conseguir este
obxectivo precisamos ás cooperativas socias como aliadas, xa que son a
mellor carta de presentación para outras cooperativas que aínda non fan
parte.
É importante crecer e ser máis, porque a capacidade representativa e de
negociación que se acada, a visibilidade do cooperativismo, a posibilidade de
ofrecer actividades e servizos de interese, ten relación directa coa fortaleza
da base social, así que, pasa tamén por asociar ás cooperativas galegas que
existen na comunidade.
Como colaborar coa campaña #SUMACOOPS?
- Contando nas redes sociais as virtudes e beneficios que reporta estar en
EspazoCoop, empregando as imaxes da campaña - neste enlace-, usa o
cancelo #SumaCoops, etiqueta a EspazoCoop, e emprega outros elementos
que consideres idóneos para animar a outras a asociarse.
- Cando coincidas con cooperativas non asociadas, na comunicación persoa
a persoa, fala de EspazoCoop, emprega o boca a boca en eventos que
participes, en relacións comerciais que teñas, etc.
Súmate á campaña, recomenda EspazoCoop. #SUMACOOPS

LUGARES E DATAS

Galicia – Acción anual

DESTINATARIAS

- Cooperativas socias
- Cooperativas non socias

COLABORACIÓN

Cooperativas asociadas á Unión de Cooperativas EspazoCoop
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Promoción cooperativa

POTENCIALIDADES DO COOPERATIVISMO
PARA TRANSFORMACIÓNS EMPRESARIAIS
Desenvolvemento dun Estudio e Informe sobre a liña de traballo 'as
transformacións empresariais en cooperativa', que abordará as
potencialidades do cooperativismo, retos ou limitacións para procesos de
conversións do modelo de empresa.

LUGARES E DATAS

Galicia – Antes de 10 de Novembro 2020

DESTINATARIAS

--

COLABORACIÓN

Foro pola Economía Social Galega
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Promoción cooperativa

DESENVOLVER OPORTUNIDADES
SECTORIAIS
[INFORME SOBRE OPORTUNIDADES DO SECTOR ESCOLAS
INFANTÍS PARA A CONVERSIÓN EN COOPERATIVA]
Trátase de identificar oportunidades sectoriais -para a fórmula de
cooperativa ou outras empresas de economía social-, realizando breves
estudios que poidan orientar algunhas das políticas públicas ou os
dispositivos de apoio ao emprendemento que se promovan dende o goberno
autonómico.
Unha das liñas de traballo está no ámbito do Ensino Infantil, entre outras,
para estudiar as posibilidades de conversión en cooperativas de traballo de
asociacións e entidades que veñen operando no sector do ensino infantil,
como as escolas infantís, as ludotecas, etc.

LUGARES E DATAS

Galicia – Antes do 10 de Novembro 2020

DESTINATARIAS

--

COLABORACIÓN

Foro pola Economía Social Galega
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AXENDA | Actividades e servizos 2020

| Meses |

| Actividades e servizos |

| XANEIRO | 2020
Xaneiro | 10 | Santiago

ASEMBLEA DE COOPERATIVAS SOCIAS
- Planificación 2020 -

Xaneiro – Maio | A Coruña

Programa Semente [cancelado a partir de marzo pola covid19]

Xaneiro | 14, 15, 21 e 22 | Santiago

Formación titoras xerenciais

| FEBREIRO | 2020
Febreiro | 1 – 15 Outubro | Galicia

Programa Creando Mellora
(Bolsas para procesos de mellora en cooperativas)

Febreiro | 4 – 25

Iniciación á cooperativa de traballo

Febreiro | 4 – 25

Responsabilidade social empresarial nas cooperativas

Febreiro | 5 – 31 Decembro | Galicia

#SumaCoops

Febreiro | 12 – 18 Marzo | A Coruña

Asembleas e reunións

Febreiro | 6, 7, 13 e 14 | Porto do Son

Ideas cooperativas en acción

Febreiro | 10, 12, 17 e 19 | Cabana de
Bergantiños

Ideas cooperativas en acción
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| MARZO | 2020
Marzo | 02 – 05 | Sada

E se traballamos en equipo?

Marzo | 10 – 13 | Sada

Lánzate a emprender en cooperativa

Marzo | 10 – 01 Abril

Xestión de cooperativas de traballo asociado

Marzo | 10 – 01 Abril

Ferramentas de financiamento ético e alternativo

Marzo | 16 – 31 Decembro | Galicia

Programa de Mentoría ConsolidaCoop Covid19

Marzo | 23 – 27 Abril

Regulamento de réxime interno en cooperativas

| ABRIL | 2020
Abril | 15 – 20 de Maio | Vigo

Asembleas e reunións

Abril | 15 - 30

Contratación pública e responsabilidade social

Abril | 21 – 13 Maio

Ferramentas tecnolóxicas para a economía social

| MAIO | 2020
Maio – 30 Outubro

Colección | Modelos societarios para a xestión cooperativa

Maio | 6

Meeting Economía Social | Cooperativismo galego fronte ao covid19

Maio | 7

Meeting Economía Social | Cooperativismo galego fronte ao covid19

| XUÑO | 2020
Xuño | 25, 26, 29 e 30 | Sada

Achegándonos ao conflito. Habilidades sociais para xestión do conflito

Xuño – Decembro

Re-Inicio
[ Programa de emprendemento empresarial e difusión da economía
social – Concello da Coruña ]

| XULLO | 2020
Xullo | 7 – 10 | Sada

Ideas Cooperativas en Acción
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Xullo | 8 – 24

Ideas Cooperativas en Acción

Xullo | 21 – 4 Agosto

E se traballamos en equipo?

Xullo | 28 - 31 | Boiro

Lánzate a emprender en cooperativa

| AGOSTO | 2020
Agosto | 1 – 15 Novembro

#SaímosCooperando

Agosto | 13 – 16 Outubro

Dirixir en tempos de crise [#SaímosCooperando]

| SETEMBRO | 2020
Setembro | 1

Encontro: Planificación estratéxica para a xestión cooperativa en
entornos de crise [#SaímosCooperando]

Setembro | 1 – 10 Novembro

Potencialidades do cooperativismo nas transformacións empresariais

Setembro | 1 – 10 Novembro

Potencialidades do cooperativismo no ámbito das escolas infantís

Setembro | 14 – 2 Outubro

Lánzate a emprender en cooperativa

Setembro | 15 - 30

Xestión contable e fiscal nas cooperativas

Setembro | 16 – 4 Outubro

Ideas cooperativas en acción

Setembro | 18

Encontro: Organización societaria. Liderado e traballo en equipo
[#SaímosCooperando]

Setembro | 22 – 8 Outubro

Xestión contable e fiscal nas cooperativas

Setembro | 30

Encontro: Áreas comercial e de mercado [#SaímosCooperando]

Setembro | Decembro

Servizo de asesoramento financeiro e finanzas éticas e cooperativas
[ Programa emprendemento empresarial e divulgación da economía
social - Concello da Coruña ]
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| OUTUBRO | 2020
Outubro | 1 – 15 Decembro

Plan de mellora empresarial da economía social | Acompañamento a
cooperativas
[ Programa Compostela Móvese 2020 covid19 ]

Outubro | 6 - 20

Lánzate a emprender en cooperativa

Outubro | 8 - 23

Formación para cadros directivos de cooperativas

Outubro | 13 - 27

ADN cooperativo fronte á crise

Outubro | 16

Encontro: Área económica e financeira. Recursos e ferramentas
disponibles [#SaímosCooperando]

Outubro | 22

Xornada Coop Housing

Outubro | Entre o 26 e o 30 | Pendente
concretar día

ASEMBLEA DE COOPERATIVAS SOCIAS
Informe da xestión anual 2019 - Plan de traballo 2020 – Planificación
2021

Outubro | 27

Xornada de Presentación e Promoción da Marca de excelencia
'Asesoría Cooperativa'

| NOVEMBRO | 2020
Novembro | 4 – 15 Decembro

Dirixir en tempos de crise
[ Plan de mellora empresarial da economía social - Programa
Compostela Móvese 2020 covid19 ]

Novembro | 9 – 25

Coruña emprende en cooperativa
[Programa emprendemento empresarial e divulgación da economía
social - Concello da Coruña]

| DECEMBRO | 2020
Decembro | 1 - 18

Da idea á cooperativa. A Coruña emprende
[Programa emprendemento empresarial e divulgación da economía
social - Concello da Coruña]
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| Anualmente |

| Servizos |

Xaneiro – Decembro 2020 | Galicia

Orientación e acompañamento para crecer como cooperativa
[ #SaímosCooperando – ConsolidaCoop Covid19 – Re-Inicio – Plan de
Mellora da Economía Social Compostela Móvese ]

Xaneiro – Decembro 2020 | Galicia

Orientación e acompañamento para crear cooperativas
[ +Coop – Empendegal – Re-Inicio ]

Xaneiro – Decembro 2020 | Galicia

Convenios e alianzas con entidades para promover o emprego
cooperativo e o cooperativismo en xeral. Ademais doutros convenios
con condicións vantaxosas para socias (seguros, finanzas, material
tecnolóxico...)

Xaneiro – Decembro 2020 | Galicia

Intercooperación

Xaneiro – Decembro 2020 | Galicia

Sensibilización cooperativa

Xaneiro – Decembro 2020 | Galicia

Canles comunicativas | Redes sociais, web, boletín | www.espazo.coop

Xaneiro – Decembro 2020 | Galicia

Coop57 Galicia – Servizos financeiros éticos e solidarios
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Nota aclaratoria
Este catálogo ten carácter provisional, e terá unha actualización continua.
>> Catálogo pechado a 30 de setembro de 2020.
>> A oferta de actividades podería ser ampliada, en base á negociación e
aprobación de novos programas e liñas de traballo con distintas
administracións públicas ou axentes colaboradores.
>> O calendario de actividades a partir da segunda quincena de Setembro é
orientativo e podería contar con axustes, en función de varias situacións: a
demanda de actividades; e aspectos técnicos relacionados coa xestión dos
distintos programas e proxectos.
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Colaboracións
(1) Accións enmarcadas na programación 2020 da Rede Eusumo – Xunta de Galicia.
A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o
fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Empleo y Economía
Social.

(2) Accións enmarcadas no Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (Poises) - Fondo Social
Europeo.

(3) Accións enmarcadas no Convenio de Colaboración co Concello da Coruña.

(4) Accións co apoio do Concello de Santiago de Compostela.
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