Que é a Rede Eusumo?
A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Xunta de
Galicia para o fomento e o desenvolvemento da economía social. Con ela
procúrase o fomento do espírito emprendedor prestando apoio directo á
creación e consolidación de emprego con base na economía social.

Quen forma parte da rede?
Ademais da Xunta de Galicia, colaboran nela as administracións locais
(concellos, mancomunidades e deputacións), asociacións das entidades
de economía social, universidades, organizacións profesionais e
empresariais, cámaras de comercio, fundacións e asociacións, e outras
entidades sen ánimo de lucro.

info@eusumo.gal
www.eusumo.gal
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Súmate á economía social

Que é a economía social?

Como pode axudarche a Rede Eusumo?

Onde podes atoparnos?

É o conxunto das actividades económicas e empresariais
que, no ámbito privado, levan a cabo as entidades que
perseguen ben o interese colectivo das persoas que as
integran, ben o interese xeral económico ou social, ou
ambos.

Levamos a cabo as seguintes actividades. Seguro
que alguna delas che interesa!

Se queres información en materia de economía social ou
dispor dun asesoramento personalizado e adaptado ás
túas necesidades:

Que entidades forman parte da economía
social?
Sociedades cooperativas, sociedades laborais, empresas
de inserción, centros especiais de emprego, confrarías de
pescadores, mutualidades, sociedades agrarias de
transformación, comunidades e mancomunidades de
montes veciñais en man común, e fundacións e
asociacións con actividade económica.

DIFUSIÓN

PROMOCIÓN

Difusión da economía social,
promoción dos seus valores e
divulgación das oportunidades
de emprendemento que ofrece.

Promoción da economía social
entre persoal docente, axentes
de emprego e de
emprendemento e outros
colectivos interesados.

Nelas, as persoas son o recurso máis valioso

4.
5.

Crean emprego estable e de calidade

Pola súa natureza son as máis colaborativas
Facilitan a responsabilidade social e a
sustentabilidade
Contribúen a mellora da súa contorna

Podes contactar co persoal técnico de Eusumo
por teléfono ou no correo electrónico
info@eusumo.gal.
Tamén podes acercarte aos nosos centros de
atención ou ás instalacións das entidades
socias da rede.

As empresas de economía social son as
que mellor se adaptan aos novos tempos
porque...
1.
2.
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Na web www.eusumo.gal podes atopar
información xeral, documentos de interese e
información sobre as próximas actividades
divulgativas ou formativas.

FORMACIÓN

ASESORAMENTO

Consulta a listaxe de socios da rede en

Formación presencial e en liña
dirixida a persoas que queiran
emprender ou a entidades xa
constituídas para a mellora da
súa competitividade.

Asesoramento e
acompañamento para a posta
en marcha e posterior
consolidación de proxectos
empresariais no ámbito da
economía social.

www.eusumo.gal

