Suport a la
consolidació de
projectes de
l'economia social
i solidària

Som Coop Maresme,

l'Ateneu Cooperatiu
del Maresme!
Ecosistema territorial de col·laboració públiccooperativa que fomenta la intercooperació,
l’acompanyament, la formació, la diagnosi i la
difusió de projectes de l’economia cooperativa,
social i solidària a la comarca del Maresme
Formem part de la xarxa d’ateneus cooperatius
estesa arreu del territori català.

Suport a la
consolidació
Consolidar els projectes cooperatius i socials
permet aconseguir un teixit econòmic real i sòlid
basat en la satisfacció de necessitats de les
persones en comptes de la maximització de
beneficis del capital invertit, en l’organització
democràtica i amb autonomia de gestió i en
l’actuació de responsabilitat social.
L’economia social i solidària mostra resiliència en
situació de crisi, fet que resalta la importància de
treballar la consolidació i sostenibilitat de projectes
emmarcats dins d’aquest model econòmic.

Com us podem
acompanyar?
Mitjançant assessoraments individuals i
col·lectius gratuïts.

Oferint un servei d’orientació i
assessorament adaptat a cada entitat.

Posant a disposició eines, recursos i la
transmissió de coneixements d’expertes en
diferents àrees, per poder donar resposta a
les necessitats reals de l’entitat

Objectius de
l'acompanyament
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Assegurar la sostenibilitat
dels projectes en el temps.

Compartir plantejaments i
metodologies perquè els
projectes posin la vida al
centre.

Proporcionar eines i
processos de gestió útils i
pràctics en el funcionament
diari de les cooperatives i
que donin resposta a les
seves necessitats
prioritàries.
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Davant les necessitats reals del territori, creiem que la
consolidació s’ha d’articular a partir de 4 branques.

Innovació
social

Millorar la competitivitat.

Millorar l’eficiència i
productivitat de les
cooperatives, en equilibri
amb el desenvolupament
de les persones que
formen part de la
cooperativa.

Comunicació
estratègica
digital

Gestió
empresarial

Relacions i cura
organitzacional

Innovació
social

Elaboració de
projectes
Què volem aconseguir?
Redacció de projectes creatius d'impacte
social orientats a cercar finançament públic i
privat.

Què volem aconseguir?

Elements a treballar:

Solucionar reptes concrets i impactar en la
societat.

- Estructura general d'un projecte.

Elements a treballar:

projecte correctament.

- Generació i desenvolupament de les idees.
- Desenvolupament de noves línies de negoci.
- Testing i avaluació.
- Introduir el design thinking.

- Eines per identificar, dissenyar i formular un
- Eines per a la formulació d'acord amb el
contrast amb la realitat, prototipatge.
- Claus per a la redacció adient.
- Formulació d'objectius mesurables.

Relacions i cura
organitzacional
Què volem aconseguir?
Incorporar pràctiques i maneres de fer que
tinguin en compte la mirada feminista i les
cures a l’organització.

Elements a treballar:
- Detectar els punts claus per a la conciliació,
corresponsabilitat i organització del temps
de l’entitat.
- Enfortir les cures dins de l’organització.
- Facilitar la gestió d'emocions, relacions i
conflictes en el dia a dia de l'organització.
- Eines i recursos per a la gestió de les
discriminacions i agressions dins
l'organització des d'una mirada restaurativa.
- Desenvolupar la participació, democràcia
interna i consciència col·lectiva de les
dinàmiques de poder dins l'organització.
- Revisió feminista dels valors hegemònics
(explícits i implícits) de la cultura de
l'organització.
- Donar reconeixement, visibilitat i distribució
equitativa de les tasques i rols de
l'organització des d'una mirada feminista.

Gestió empresarial:
visió comercial i
màrqueting

Gestió empresarial:
millora de processos

Què volem aconseguir?
Tenir una pla de comercialització.
Elements a treballar:
- Les habilitats de les persones venedores.

Què volem aconseguir?
Tenir un pla d’operacions i d’avaluació i
seguiment.

- El procés de venda (preparació, execució,
anàlisi i repetició).
- Targeting. A qui venem?
- L’embut de conversió.
- Tècniques de generació de leads on i offline.
- La conversa de vendes.
- Gestió d’objeccions i tancament.

Elements a treballar:
- Identificació i millora dels processos
operatius.
- Desenvolupament d’indicadors claus per la
gestió i control de la cooperativa.
- Incorporació de metodologia per a la presa
àgil de decisions.
- Implementació de tecnologia que millori els
processos.

Comunicació i
estratègia digital
Què volem aconseguir?
Tenir una estratègia digital que s'adapti a la
nostra cooperativa o entitat i amb un objectiu
coherent al nostre projecte.
Elements a treballar:
- Introducció a la comunicació corporativa:
què comuniquem i per què.
- Elements claus per estar presents a les
xarxes socials i al món digital.
- Eines per generar contingut de valor adaptat
a les diferents xarxes socials.
- Recursos per a dur a terme una campanya
de comunicació digital.

Gestió empresarial:
visió econòmica i
financera

Elements a treballar:
- Anàlisi pressupostaria.
- Anàlisi comptable i financer

Què volem aconseguir?

- Pla de finançament i tresoreria.

Tenir un pla de viabilitat econòmica i financera,
de finançament i tresoreria i conèixer diferents
alternatives de finançament.

- Anàlisis de rendibilitat de les línies de negoci.
- Anàlisi de la viabilitat.
- Estudis econòmics per a noves línies de
negoci i inversions
- Estudi d’impacte econòmic i fiscal.
- Eines de seguiment econòmic.
- Estratègies de captació de fons públic i/o
privats.
- Anàlisi de línies de finançament.
- Presentació i gestió de subvencions.
- Anàlisi, presentació i capacitació per a
licitacions públiques.

Procés
d'acompanyament
1
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Detecció i identificació
d’elements a treballar.

Coop Maresme posa a
disposició 25h*
d’acompanyament per a
treballar els temes detectats
en la vostra entitat.
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Pactar pla de treball:
priorització i
desenvolupament de
l’acompanyament. Des de
Coop Maresme, us
assessorarem per poder
introduir els elements
identificats a la vostra
organització.

Si esteu interessades en començar aquest acompanyament i fer
una primera diagnosi de detecció de necessitats, poseu-vos en
contacte amb nosaltres a: info@coopmaresme.cat.
*Segons les necessitats de cada projecte aquestes hores es poden flexibilitzar.

On ens trobaràs?
t.me/coopmaresme

@CoopMaresme
www.youtube.com

www.coopmaresme.cat

Subscriu-te al butlletí!!

