
The SOCIALNEET project is funded by Iceland, Liechtein and NOrway 
throug the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

Dimensió relacional: 
Presentació dels i les cooperants. Coneixença i cohesió de grup 
Treball sobre expectatives i objectius individuals i construcció d’objectius comuns 
Treball de grup: establiment de normes de conducta (necessitats, límits, acords)
Introducció a la sostenibilitat dels equips: conciliació, corresponsabilitat i equitat,… i eines per
assegurar la sostenibilitat i la cura dels equips
Com ens organitzem? Òrgans i comissions de treball:

Comissió d’economia i vendes
Comissió de comunicació i publicitat
Comissió de gestió i cura de l’equip de treball

Dimensió contextual: 
Introducció al cooperativisme i l’economia social i solidària
Valors i principis del cooperativisme
Tipus de cooperatives

Dimensió formal:
Aprenem a construir la cooperativa: òrgans socials, model laboral i requisits fiscals
La nostra cooperativa, les nostres normes. Treballem els estatuts
Creació de sistema de planificació i gestió del treball
Elaboració d'un reglament de règim intern
Eines d’avaluació
Tancament

Dimensió econòmica: 
Què podem oferir a la comunitat? Definició de la idea de projecte, missió, visió i valors.
Introducció al Canvas social 
Realització de l’estudi de mercat
Creació d’un pla de promoció 
ABC de la gestió econòmica: introducció a l’elaboració i gestió de pressupostos

Dimensió comunicativa:
Identitat corporativa
Com elaborar un pla de comunicació
Elaboració d’una campanya de comunicació i promoció de la cooperativa 

Visites a projectes/entorns cooperatius-comunitaris
Creació i gestió de la cooperativa

COOPERATIVITZA'T
 

Del 27 de setembre al 17 de desembre de 2021 
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores.

Al Café del Mar
 

El programa consta d’una fase formativa durant la qual els participant es formaran en cooperativisme i
d’una fase executiva, durant la qual els participants crearan una cooperativa fictícia per entrenar tot el
que hauran après en la fase formativa. 

Dimensions que s’abordaran durant la formació: 

https://ajmataro.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUWrM71u49zHj8i

