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21.10.2014 Emprenedors  -  L’escola de l'Institut de Govern i Polítiques Públi ques (IGOP) de la UAB ha presentat per segon any co nsecutiu el curs
Estàrter, una proposta formativa que ofereix eines pràctiques i coneixements per promoure projectes co l·lectius, amb vocació transformadora.

Engegar un projecte de manera col·lectiva pot presentar molts més avantatges que emprendre individualment ja que es comparteixen coneixements, recursos i qualitats.
Amb aquesta premissa, l’escola de l’IGOP ha impulsat la segona edició de l’Estàrter, una iniciativa que vol ajudar a fer de l’emprenedoria una dimensió col·lectiva
basada en projectes cooperatius i fermament ancorats en valors transformadors.
 
Estàrter està dirigit a petites cooperatives de treball o iniciatives col·lectives de qualsevol tipus que estiguin arrencant, ja sigui amb finalitat econòmica o social, i que
vulguin afrontar millor alguns dels reptes del dia a dia. L'oferta formativa inclou quatre mòduls teòrico-pràctics sobre aspectes legals, econòmics i relacionats amb la
viabilitat empresarial dels projectes, sobre com gestionar relacions  humanes, com comunicar, i quina estructura organitzativa adoptar.

Les diferents sessions es realitzaran entre el 10 de gener i el 23 de maig de 2015 i també es combinaran amb espais i recursos disponibles per al treball col·lectiu, i
hores de tutoria i acompanyament personalitzat. A més dels mòduls formatius, en el marc del programa Estàrter també s’oferiran els “divendres col·laboratius” on
diferents professionals, entitats i col·lectius explicaran en directa les seves vivències i experiències a tall d’inspiració.

Estàrter és una iniciativa impulsada des de l’Escola de l’IGOP que compta amb membres de 10 institucions diferents: IGOP-UAB, CRIC (redactors d’Opcions), Aposta,
LabCoop, Hobest Consultora, RAI, Can Masdeu, Federació Catalana d’ONG, Cooperativa ETCS i Cooperativa Fil a l’Agulla.
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