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Novidades | Pechado o programa do Seminario Final do Proxecto Symbios

Na ligazón pode consultarse o Programa definitivo do Seminario Técnico Final do Proxecto Symbios, que se
celebrará en Santiago de Compostela o 27 e o 28 de maio:
http://www.proxectosymbios.es/gl/content/programa_do_seminario_final_do_proxecto_symbios

Recursos Symbios

Humor

Inclusión

Redes Symbios

Un tren que non se debería
perder: o da inclusión territorial.

Luz verde ao decreto que
regulará a Carteira de Servizos
Sociais de Inclusión, que inclúe
o enfoque territorial.

Oito entidades dinamizarán o
speed dating, para potenciar as
redes de colaboración entre todas
as entidades participantes.

Ler máis na web

Ler máis na web

Materiais

Finanzas para a inclusión

Consulta ás corporacións

Giving a voice to citizens

Información para coñecer
mellor esta alternativa de
financiamento e o seu papel na
inclusión

As 10 propostas destacadas da
consulta realizada ás
corporacións locais.

Unha guía para que as
administracións teñan en conta as
propostas da cidadanía.

Ler máis na web

Ler máis na web

Ler máis na web

A entrevista. Carlos Santos Guerrero. Coordinador do Proxecto Symbios
Symbios está encarando a súa recta final. Cal é o papel que
xoga o Seminario de maio de 2015 nesta fase?
Despois dunha primeira fase de diagnose teórica sobre o cambio
demográfico e o seu impacto na inclusión social e dunha segunda
fase práctica na que se deu voz a diferentes iniciativas que, cos pés
na terra, teñen éxito na abordaxe destes problemas, agora, no
terceiro seminario, trátase de acadar conclusións orientadoras da
acción pública, a partir do que fomos aprendendo ao longo deste
percorrido.
Ler máis na web
Este e os anteriores boletíns do Proxecto Symbios poden consultarse aquí en formato PDF:
http://www.proxectosymbios.es/gl/comunicacion

Este é o boletín electrónico do proxecto Symbios, unha iniciativa de encontro, intercambio e aprendizaxe sobre os
desafíos do cambio demográfico e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social da xente e dos territorios
de Galicia e doutras rexións europeas afectadas. Se ten calquera dúbida ou quere contarnos algo, contacte con nós desde aquí
e se quere deixar de recibir este boletín electrónico, faga clic aquí.

