CURSO DE TELEFORMACIÓN 'RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NAS COOPERATIVAS 2ª edición'
DATA INICIO

19/06/18

HORARIO

Informarase ao alumnado do horario de atención da persoa titora

LUGAR CELEBRACIÓN:

Formación a través de internet. Precísase acceso á ordenador e conexión a internet

Persoa de contacto

DATA FIN

DURACIÓN

10/07/18

Patane García Méndez

40 horas

teléfono

881 887 456

e-mail

patane@espazo.coop

Obxectivos

•

Comprender o concepto, temáticas e ámbitos da RSE.

•

Analizar o desenvolvemento da RSE nos vindeiros anos.

•

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.
Programa

Tema 1 . A Responsabilidade Social nas empresas.
1. O concepto de RSE.
2. Evolución da RSE e últimas tendencias.
3. Organizacións implicadas na RSE.
4. Vinculación da RSE no marco socioeconómico actual.
Tema 2. Como medir a Responsabilidade Social Empresarial.
1. A economía social e a RSE
2. Da RSE ás memorias de sustentabilidade
3. Contido da memoria
4. Implicacións derivadas da elaboración de memorias.
Tema 3. A Responsabilidade Social Empresarial nas empresas cooperativas.
1. O beneficio común
2. RSE e cooperativismo
3. Produtos resultantesde RSE.Coop
4. Os compromisos do programa RSE.Coop
5. Boas prácticas en RSE.coop
6. O Balance Social
Metodoloxía

Este curso desenvólvese na modalidade de teleformación. As persoas participantes deberán ter acceso á

“Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. 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 Seguridad Social”.

internet e o correo electrónico para poder realizar as actividades do curso e manterse en contacto coa persoa
titora que as guiará no desenvolvemento da acción formativa
DIRIXIDO A

Persoas que traballan ou colaboran con entidades de economía social e solidaria (cooperativas, sociedades
laborais, confrarías, Centros Especiais de Emprego, Empresas de inserción, Asociacións, Fundacións, etc).
Público en xeral interesado.
Composición do grupo: mínimo 15 persoas e máximo 30

“Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. 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 Seguridad Social”.

