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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Младите предприемачи и кооперациите
В рамките на Европейската
програма
между МКА и ЕК за
международно
кооперативно
развитие
стартира
нов
проект,
насърчаващ младите хора в създаване
на кооперации на глобално ниво.
Вдъхновен от успеха на проекта на
Кооперативна
Европа
–
„КООП
Стартер
2.0“,
финансиран
по
програмата Еразъм, целта е да бъдат подкрепени инициативи, стимулиращи
младежкото кооперативно предприемачество в световен мащаб.
Проектът разчита на активно партньорство между кооперации и
младежки организации от всички региони на МКА. Като се има предвид,
че кооперациите са признати като мощна движеща сила за икономическа
интеграция и социално приобщаване, те създават условия и възможности за
младите хора за тяхното професионално израстване и кариерно развитие.
Младите хора могат да експериментират в различните сектори на
кооперативния бизнес, представяйки нови идеи и инициативи за
преодоляване на различните предизвикателства, пред които е изправено
днешното поколение (напр. изменението на климата, миграцията,
автоматизацията и трансформацията на работните места). Сътрудничеството
между кооперациите и младежките организации ще допринесе за
преодоляване на предизвикателствата и ще се превърне в позитивен
катализатор на подкрепа за младите кооперативни предприемачи.

Отбележете в своя календар
2019 е годината, посветена на 100годишнината от създаването на Международната
организация на труда (МОТ), под знака на:
„Бъдещето на труда и достоен живот за всички“.
Значим е приносът и ролята на кооперациите в
създаването на работни места и социална
справедливост.
Ето
защо,
темата
на
Международния кооперативен ден – 6 юли 2019,
е
свързана с това събитие, а именно:
„Кооперациите - за икономически растеж и достоен труд за всички“.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Кооперациите и мирът: Укрепване на демокрацията, участието
и доверието с конкретни примери
В

рамките

на

Европейската

партньорска

програма МКА-ЕС (#coops4dev) бе разработен
доклад, подкрепен от Платформата за развитие
на Кооперативна Европа (CEDP), със съавтори
Кооперативен

колеж,

Великобритания;

Кооперационен, Дания и Коопермондо, Италия.
Представяйки конкретни примери, докладът
отразява дейността на кооперации, които са
поели социален ангажимент към малцинствени
групи, хора, засегнати от конфликти, за осигуряване на достойни условия на
труд и за развитие в зони с нестабилна обстановка, както и за подкрепа за
смекчаване на конфликти чрез партньорства с други участници и предоставяне
на хуманитарна помощ.
Този документ показва, че кооперациите имат значима роля в укрепването
на световния мир, като същевременно допринасят за постигане Целите за
устойчивото

развитие

на

ООН.

Чрез

изграждането

на

самодостатъчни

и

устойчиви общности, както и чрез насърчаване на диалога и демократичното
участие, кооперативният бизнес модел е способен да преодолее пропастта
между разрешаването на конфликтите и дългосрочните стратегии за развитие,
като се справя с постоянните структурни предизвикателства пред общностите.
Докладът предлага също и редица заключения и препоръки, адресирани до
политиците, кооперативните лидери и външните партньори.
Докладът

беше

одобрен

от

заинтересованите

страни,

включително

представители на високо ниво от кооперативното движение, гражданското
общество, местните власти и ЕС.
Евродепутатът Стелиос Кулоглу, заместник-председател на Комисията по
развитие

в

Европейския

парламент

/DEVE/,

подчерта

значението

на

партньорството с кооперациите за изграждане на мира, като посочи, че:
„…Ролята на тези партньорства ще бъде от особено значение за тези, които
вземат решенията и могат да видят в международното кооперативно движение
допълнителна стратегическа сила за постигане на световен мир…”.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

РЕПУБЛИКА КИПЪР
Панкипърска кооперативна федерация
(Pancyprian Co-operative Confederation Lt.)
 62 кооперации;
 Над 500 000 член-кооператори;
 Над 3 000 заети;
 Годишен оборот: почти 550 млн. евро;
 Закон за кооперациите
Най-големи кооперации на база годишен оборот (млн. €)
Кооперативна Централна Банка Груп

419.3

Кооперативни сектори

Банков

Потребителен
Кооперации
Заети
Годишен оборот

2
2
0.37 млн. €

Земеделие

Кооперации

19

Член-кооператори
Заети

509,388
2,703

Годишни активи

13.94 млрд. €

Годишен оборот

419.3 млн. €

Промишленост, услуги и
социални дейности

Кооперации

9

Кооперации

32

Заети

37

Заети

343

Годишен оборот

24.19 млн. €

Годишен оборот

102.35 млн. €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Обръщение от Президента на Европейската асоциация
на потребителните кооперации /ЕВРО КООП/
Новоизбраният през месец март Президент на Евро
Кооп, Матиас Фидлер, изпълнителен директор на
Централния съюз на потребителните кооперации,
Германия /ZDK/, заяви: „…Благодарен съм за
доверието, което ми гласуваха членовете на
ЕВРОКООП. За мен е голяма чест. Очаквам с
нетърпение да работя
за популяризиране и защитаване на интересите на
потребителните кооперации в Европа. Нашите общи цели остават засилване на
сътрудничеството между кооперациите и представителство на европейско ниво
на нашия специфичен бизнес модел и най-вече, по-широко популяризиране на
кооперативните ценности и принципи. Кооперациите изграждат по-добър свят и
нашата амбиция е да вдъхновим още повече хора с нашата идея...“.
В своето обръщение, Матиас Фидлер изказва благодарност към своя
предшественик, Масимо Бонджовани, Вицепрезидент на КООП Италия за неговия
принос в развитието на ЕВРОКООП в периода 2016 - 2019.
На 26 май 2019 Европейският съюз ще гласува за нов Парламент. Бордът на
ЕВРОКООП прие Стратегически политически послания на потребителните
кооперации, специално подготвени по повод
кампанията за европейските
избори, с цел ангажиране на кандидатите за евродепутати с кооперациите, а
именно: 1) Създаване на Обща политика на ЕС в областта на храните;
2) Осъществяване на пълен преход към кръгова икономика; 3) Постигане на
благоприятни за кооперациите политики; 4) Насърчаване на справедлива бизнес
среда.
По повод напускането на Великобритания от Европейския съюз /Брекзит/,
Матиас Фидлер заяви, че е от първостепенно значение това да не повлияе
негативно на бизнес сътрудничеството между потребителните кооперации, като
Президентството се ангажира активно да го подкрепя и поддържа. В тази връзка
не може да не споменем, че през 2019 се навършват 175 години от създаването
на първата потребителна кооперация в света от Рочдейлските пионери, които със
своята корпоративна философия за кооперативна социална отговорност са
вдъхновили хората в Европа и по света да следват примера им и да сформират
мащабно кооперативно движение, каквото познаваме днес.
„…Сега задачата ни е да развиваме тази философия в модерни времена и да
отговорим на потребностите на членовете. Да вдъхновим хората да вярват в
кооперативния модел като най-предпочитано решение за техните икономически,
социални и културни интереси…“, в заключение отбеляза Матиас Фидлер.
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