II EDICIÓ DEL PROGRAMA EMPRENEDORES

FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA COOPERATIVA

Amb el suport de

A QUI S’ADREÇA:
Dones amb inquietuds socials i motivació emprenedora, pertanyents a col∙lectius de dones
(formals o informals) que estiguin desenvolupant projectes productius.
INSCRIPCIÓ
La inscripció està oberta del 15 de juliol al 5 de setembre.
S’ofereixen 15 places per al primer mòdul de formació compartida. Envia les teves dades
personals, informació sobre el col∙lectiu a què pertanys i sobre el projecte que esteu engegant
a inscripcio@calala.org
La formació a mida està destinada a dos projectes cooperatius, que seran seleccionats per
l’equip formador entre els projectes participants a la formació compartida.
PROGRAMA
Els objectius del programa són aportar coneixements, facilitar recursos, reflexionar
conjuntament, crear i polir noves idees per a activitats econòmiques, parlar de cooperativistes
inspiradores, conèixer persones emprenedores i cooperatives, per ajudar‐les, en tot o part del
procés emprenedor, des de la preemprenedoria a la posada en marxa de la cooperativa.

1. FORMACIÓ COMPARTIDA
Les cooperatives: què cal saber? 8h
Principis cooperatius. Valors i comportaments necessaris per a la gestió democràtica /
cooperativa / col∙lectiva. Tipus de cooperatives i marc legal. Règim econòmic i fiscal: regulació
fiscal pròpia i protecció. Funcionament intern i òrgans socials. Les persones sòcies. Passos de
constitució. Cooperativa versus Associació. Facilitador: Pere Ribas i Perarnau.
La dimensió relacional en una cooperativa 8h
Les bases relacionals de l'opció cooperativa. Tipus de relacions i d'estructures que faciliten el
bon funcionament de la cooperativa. Competències i emocions que entren en joc i com es
gestionen individualment i en grup. Espais i formes de fer que faciliten aquest tipus de
relacions. Facilitadores: Elisenda Vegué i Loli Castilleja.
La dimensió empresarial d'una cooperativa: viabilitat i model de sostenibilitat 16h
Definició de model de viabilitat. Canvas en l'economia social. Desenvolupament del projecte i
elements de sostenibilitat: Definició del producte o servei; Anàlisi de mercat, clientela,
usuàries, beneficiàries, consumidores; Balanç i Compte de Resultats (conceptes bàsics i com
construir‐los); Punt d'equilibri, què és i com es calcula. Facilitadores: Ana Álvarez, i Guernica
Facundo Vericat.
Ecosistema cooperatiu 8h
Visites a experiències inspiradores d'emprenedoria social cooperativa, que facilitin la visió de:
la necessitat i valor de l'ecosistema (xarxes, grups cooperatius, espais, experiències
d'intercooperació, etc.); els instruments de finançament i finances ètiques. Facilitadores: Jordi
Garcia Jané i Guernica Facundo Vericat.

2. FORMACIÓ A MIDA
La formació a mida es realitzarà amb 2 col∙lectius de dones diferents (que tinguin un projecte
productiu compartit ja en marxa) i tindrà una durada total de 24 hores per col∙lectiu.
La formació a mida s'adaptarà a les necessitats de cada grup, i es planificarà un treball
específic per a cada un, centrat en dues àrees: relacional i empresarial.
2.1. Treball relacional:
Objectius:
• Prendre consciència de les formes de relació que hi ha actualment a l’equip de la
cooperativa.
• Identificar, individual i col∙lectivament, mitjançant la vivència dels punt forts i punt febles de
l’organització.
• Posar en valor les oportunitats que cada membre aporta a l’equip (tensions entre necessitats
individuals i necessitats col∙lectives).
Metodologia: Sessions basades en dinàmiques vivencials i jocs, que impliquen tot l’equip.
Facilitadores: Elisenda Vegué i Loli Castilleja.
2.2. Treball d’orientació empresarial:
Objectius:
• Dotar a l'equip d’un pla de treball orientat a objectius i a la millora de resultats (tècnics,
comercials i econòmics).
• Dotar a l'equip d’eines operatives eficaces per assolir els objectius i resultats esperats.
Metodologia: Sessions basades en metodologia de coaching grupal compaginat amb treball
amb materials teòrics prèviament lliurats i amb un pla de seguiment setmanal d’acompliment
d’accions.
Facilitadora: Ana Álvarez.
En tot el procés de formació a mida es fa imprescindible la participació de totes les membres
de cada col∙lectiu.

CALENDARI
Formació compartida.
Del 15 de setembre al 19 d’octubre. Dimarts de 18.00 a 21.00 i dissabtes de 9.00 a 14.00
Formació a mida
Del 27 d’octubre al 20 de desembre.
La part presencial serà els dissabtes de 10.00 a 13.00

Per a més informació escriu a calala@calala.org

