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Novidades | Realizado o Seminario Final do Proxecto Symbios

O Seminario Técnico Final do Proxecto Symbios, celebrado en Santiago de Compostela o 27 e o 28 de
maio, serviu para presentar diferentes experiencias innovadoras para a inclusión territorial, que garanten a
calidade de vida en territorios en crise demográfica. Algunhas delas achegáronas os socios europeos do
proxecto Symbios, que presentaron metodoloxías para os diferentes pasos na planificación. Tamén se
presentaron experiencias da Rede Europea de Servizos Sociais, da que forma parte a Xunta de Galicia.

Recursos Symbios

Humor

Presentacións

Propostas

Nas redes sociais para o futuro,
a clave é compartir.

Xa están dispoñibles na web as
presentacións do seminario.

Como adianto da acta, recollemos
aquí as propostas traballadas nos
grupos.

Ler máis na web

Ler máis na web
Ler máis na web

Materiais

Proxecto Inclúe

Consulta ás corporacións

Compostela integra

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

O documento final resume as
achegas realizadas na consulta
ás corporacións locais.

Un espazo de encontro virtual para
profesionais que traballan en rede
con algún dos dispositivos da Área
de Acción Social do Concello de
Santiago de Compostela.

Ler máis na web

Ler máis na web

Ler máis na web

A entrevista. Maja Ročak. Investigadora de CESRT-NEIMED, Universidade Zuyd de Ciencias Aplicadas
Tendo en conta a importancia de xestionar a redución demográfica,
que aspectos considera máis importantes para a construción dunha
planificación socioterritorial axeitada?
É importante que os deseñadores de políticas sexan conscientes da
relevancia da evolución demográfica (envellecemento e diminución da
poboación).
Ler máis na web

Este e os anteriores boletíns do Proxecto Symbios poden consultarse aquí en formato PDF:
http://www.proxectosymbios.es/gl/comunicacion
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