COL·LABORACIONS I SUPORT
Hola,
us presentem "MULTIPLICA, l'escola del consum conscient", un nou projecte
d'Espai Ambiental i Opcions, coordinat per l'Eva Vilaseca i el Toni Lodeiro.
Multiplica és un programa d'estudis especialitzat en la capacitació professional
per a la promoció i divulgació del consum conscient. Volem cobrir el buit
d'espais de formació específica i de qualitat en consum conscient,
especialment per a les persones que, en la vostra pràctica professional, us
dediqueu (totalment o parcialment) o us voleu dedicar a la seva promoció.
La nostra primera proposta és un 1r Curs de Capacitació professional per a la
promoció i divulgació del consum conscient, programat en format de curs
d´estiu, del 30 de juny al 9 de juliol (30 de juny, 1 i 2 de juliol; i 7, 8 i 9 de juliol), i
que es celebrarà a Barcelona (si passes enrere en el pla de desescalada no ho
impedeixen). Podeu consultar el c
 artell, el d
 íptic i el programa complet del curs.
La nostra intenció és anar creixent i desenvolupant noves opcions formatives
(postgrau, cursos d'estiu, noves edicions del "curs bàsic", sessions o mòduls per
a altres estudis existents, càpsules temàtiques, formació online), que
complementin i enriqueixin l'oferta formativa existent (com els diferents
postgraus en economia social o agroecologia, màsters en sostenibilitat o
ecologia política etc.).
Si voleu estar al cas de les noves propostes de Multiplica, envieu-nos un
correu-e a i nfo@multiplica.coop o contacteu-nos a través del f ormulari del web.
Ara, en els nostres inicis, volem demanar el vostre suport i el de la vostra
organització al projecte que tot just surt a la llum.

QUÈ US DEMANEM
●

Que compartiu aquesta informació amb qui considereu que li pugui
interessar, i que difongueu les nostres convocatòries pels vostres
canals: butlletins, xarxes socials (fem servir el h
 ashtag
#MultiplicaCC), secció de notícies al vostre web, etc.

●

Que us matriculeu (o matriculeu a algun/s dels vostres
treballadors/es) en aquest 1r curs (podeu fer una o vàries matrícules
com a organització i que no sigui sempre la mateixa persona qui va
a totes les sessions del curs, també poden variar les persones
assistents a les diferents sessions del curs, segons els vostres
interessos o disponibilitat).
Podeu obtenir ajuts per pagar les vostres matrícules mitjançant la
convocatòria E
 nfortim l´Economia Social i Solidària!.
Si sou cooperativistes, podeu optar als ajuts per a la formació de la
Fundació Seira (podeu consultar la c
 onvocatòria 2019, la d´enguany
no ha sortit encara).

VOLEU SER ENTITAT, EMPRESA O ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
COL·LABORADORA DE MULTIPLICA?
●

En aquest cas us proposem que feu una aportació en forma d'una o
vàries MATRÍCULES DE SUPORT. Les matrícules de suport són
matrícules a un "preu de suport" (600€ per alumne), que l'entitat
paga a MULTIPLICA, i que podeu oferir als vostres treballadors/es,
voluntaris/es, socis/es o clients. A les organitzacions de major
mida/pressupost us proposem fer més d'una matrícula. Podeu
formalitzar les

QUÈ US OFERIM
●

Si feu matrícules de suport, el vostre logo figurarà a la publicitat del
curs (cartells, díptics, pàgina web m
 ultiplica.coop) com a
organitzacions col·laboradores.

●

A més de rebre una formació de qualitat, donant suport a M
 ultiplica
contribuïu a que el nostre programa millori la qualificació i el
nombre de "multiplicadores" capacitades per a la promoció del
consum conscient, fet que pot contribuir als objectius de la vostra
organització.

