Formació

Emprèn a
l’economia social!

Itinerari formatiu a L’Hospitalet: Crear, consolidar, innovar

Tallers de sensibilització*
04 juny o 12 juliol

07 o 18 juny

Innovació social

Amb quina mirada mirem el món, siguem crítics!

12 h

Transformació social

Solucions des de l’economia social

_ Quines solucions aporta
l’economia social a les desigualtats socials?

_ Necessitats socials, oportunitats i model de negoci,
proposta de valor, segment de
clients... l’estructura del canvas

_ Experiències de transformació social des de l’economia
social: motivacions i formes
d’intervenció

11 de juny

19 de juny

26 de juny

03 de juliol

Com generar idees

La cooperativa a fons

Pla de viabilitat

_ Com innovar. Què podem
oferir amb el nostre projecte a
la societat. Com participar en
la seva evolució

_ Aspectes societaris, fiscals i
laborals

_ Viabilitat dels nostres projectes: què hem de tenir en compte, com els portem a terme

Taller d’internacionalització i nous mercats

10 de juliol

17 de juliol

24 de juliol

Gestió econòmica i finançament per entitats

Dimensió humana de la
cooperativa

Intercooperació

_ Quines obligacions tinc, com
es fa una factura. I si necessito
diners, on vaig?

_ Com ens organitzem: Com
prenem decisions? Com gestionem els conflictes?

— de 10 a 12 h

_ Què vol dir innovar? Quins
tipus d’innovació hi ha i com
es produeix. Empreses socials
que han aconseguit innovar

— de 10 a 12 h

13 juny — de 16 a 18h
o 05 juliol — de 10 a

14 juny o 19 juliol
— de 10 a 12 h

Tallers pràctics*
— de 16 a 19 h

— de 16 a 19 h

— de 16 a 19 h

— de 16 a 19 h

— de 16 a 19 h

— de 16 a 19 h

_ I si volem créixer? Cap a on
mirem: L’exterior, noves idees i
nous mercats

— de 16 a 19 h
_ I si cooperem en comptes de
competir?

Inscripció: 932 640 356 (ext 230) | lacollectiva@ateneulh.coop
* Les sessions són independents

Organitza:

Amb el finançament de:

Ateneu
Cooperatiu de
L’Hospitalet

Promou:
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