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2019 Глобална конференция „Кооперациите в развитие“ и
Генерална асамблея
От 14 до 17 октомври в Кигали,
Руанда
се
проведе
Първата
Глобална
конференция
„Кооперациите за развитие“ с
участието
на
над
1000
представители
на
национални
кооперативни
организации
от
94
страни,
включително
и
делегацията на Централния кооперативен съюз, организации на гражданското
общество,
агенции
за
развитие,
представители
на
правителствата,
международни и регионални организации и академичните среди. Събитието
беше организирано от Международния кооперативен алианс в партньорство с
правителството на Република Руанда, в която има над 9000 кооперации,
осъществяващи дейност в различни сфери на икономиката.
В рамките на Кооперативната седмица се проведоха Глобална
конференция „Кооперациите за развитие“, Генерална асамблея на МКА,
Генерална асамблея на Световната организация на потребителните кооперации
(CCW) и съвместна Конференция на Световната организация на потребителните
кооперации (CCW) и Международната организация на земеделските кооперации
(ICAO).
Приети важни документи:
• Декларация за мир за приноса на кооперациите в устойчивото
развитие и мира
• Декларация за развитие - ангажимента на глобалното кооперативно
движение към устойчивото развитие
• „Резолюция на младите“ с призив за активно участие на младите
хора в органите на управление на кооперациите
• Делегатите на ГА одобриха номинациите за нарградата „Рочдейлски
пионери“, като удостоиха с това високо отличие Хауърд Бродски –
световно – известен докладчик, популяризиращ кооперативния
бизнес модел и Бьонг вон Ким – Президент на Националната
земеделска кооперативна федерация, Корея.

Регион Африка на МКА
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Значимостта на КООП Седмица в Кигали
за кооперативното движение в региона

Визията, която кооперациите в региона
трябва да постигнат е за интегрирана,
просперираща и мирна Африка,
демократично управлявана с
ефективна и прозрачна икономическа и
социална среда.
Джафет Магомере
Президент на МКА – регион Африка

Насоките за развитие на кооперативното
движение в региона са подчинени на
амбициозния
национален
стратегически
проект 2063 „В каква Африка искаме да
живеем. Целите, които са заложени са
Африка да се превърне в „континент, в
който
са
залегнали
демократичните
ценности, култура, практики, универсални
принципи
на
правата
на
човека,
равенството
между
половете,
справедливостта
и
върховенството
на
закона,
със
способни
институции
и
трансформиращо управление на всички
равнища“.

Развитието на
инструмент за
икономически
инструмент за

кооперациите не е единствено
реализиране на националните
и социални цели, но също така и
борба с бедността.

Чиоге Сифа
Регионален директор, МКА–регион Африка

Регион Америки на МКА
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Меморандум за разбирателство
Бъдещето на младите хора в кооперациите
В рамките на 18-тия Национален кооперативен
конгрес се проведе форум „Младите и
кооперациите през XXI век“, на които Грациела
Фернандес – Президент на МКА – регион
Америки и Паула Гутиерас – Директор за
региона на Глобалната младежка мрежа за
предприемачество (Impact Hub) подписаха
Меморандум за разбирателство за укрепване на
участието на младите хора в управлението на кооперациите в региона.
Меморандумът ще осигури рамка за улесняване на предприемачеството в
сферата на иновациите, кооперативната и социална икономика.
Луиза
Фернанда Гало – ръководител за регион Америки на МКА – ЕС Партньорството
представи програмата „Глобално кооперативно предприемачество“, целяща да
популяризира кооперативния бизнес модел като първи избор за нови
предприемачи. Програмата се популяризира от Регионалния младежки
комитет на Кооперациите Америки, като програмата се очаква да насърчи
организирането на общност от ментори и кооперативни посланици, които да
допринесат за кооперативното предприемачество сред младите хора.

Световна организация на потребителните кооперации (CCW)
2019 КООП Фестивал на храните в Япония

Стана
традиция
Съюзът
на
потребителните
кооперации,
Ибараки, Япония в сътрудничество
с
местното
правителство
да
организират
Фестивал
за
популяризиране на кооперациите
за производство на земеделски, горски и рибарски продукти, в които тази
година взеха участие над 130 производителя. Потребителните кооперации в
регион Азия и Пасифик развиват не само кооперативна търговия, но и
собствено земеделие в сферата на отглеждане на биопродукти, които се
доставят директно в магазините, а също така и в училищата и детските
градини.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Изслушване на кандидатите за нова Европейска комисия
По предложение на Кооперативна
Европа бяха представени въпроси
към новата Европейска комисия,
насочени
към
координация,
предизвикателства и решения в
областта
на
кооперативната
икономика. В изслушването си
кандидатът за еврокомисар по
въпросите на работните места г-н
Никола Шмит обърна внимание на
значението
на
социалната
икономика, включително и на кооперациите за създаването на работни места
и засилване на вътрешния пазар. Нещо повече по време на изслушванията на
няколко кандидати за еврокомисар членовете на ЕП повдигнаха въпроса за
важността от повече подкрепа за кооперациите и други предприятия от
социалната икономика. Новата Европейска комисия ще встъпи в длъжност от
1 декември 2019 година.

Новоизбраното правителство във Финландия
подкрепя кооперациите
В програмата на новото правителство
„Приобщаваща и способна Финландия
–
социално,
икономическо
и
екологично
устойчиво
общество“
специално място е отделено на
кооперациите.
В програмата има
няколко специални препратки към
кооперациите: „ще бъде насърчавано
учредяването на бизнес организации
под различни форми, включително и
кооперации; ще се подкрепят кооперативни строителни дружества;
Правителството ще проучи необходимостта от промени в законодателството в
областта на предприемачеството и самостоятелно заетите лица, икономиката
на споделяне и новите форми на трудови кооперации; ще се подкрепят
кооперациите като демократична собственост на местните жители,
допринасящо
за
по-силна,
диверсифицирана
и
по-равнопоставена
Финландия…“

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

Гърция

✓ Над 933 кооперации;
✓ Над 196 179 член-кооператори;
✓ Над 905 заети;
✓ Годишен оборот: над 711 млн. евро;

Сектори на кооперативния бизнес

Банков

Земеделие
Кооперации

916

Годишен оборот

711 млрд. €

Кооперации

15

Членове

196 179

Заети

905

Годишни активи

3,158 млрд. €

Кооперации за възобновяема
енергия
Кооперации

2

НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ
АСОЦИАЦИЯ
КООПЕРАЦИ
ЕВРОПЕЙСКА
НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ
АСОЦИАЦИЯ
КООПЕРАЦИ
ЕВРОПЕЙСКА

Кооперациите Мидкънтрис Великобритания
Опазване на околната среда
По инициатива на Кооперациите в регион
Мидкънтрис бяха разработени 100 %
биоразградими торбички за еднократна
употреба които вече се предлагат в
115 магазина от веригата КООП в
страната.
Биоразградимите торбички,
които трябва да заменят досегашните
торбички за еднократна употреба могат
да
бъдат
закупени
и
от
други
кооперативни организации чрез Дружеството за съвместна покупка на стоки
на Кооперативна група Великобритания.
Тази инициатива е една от многото за справяне с пластмасовите отпадъци.
По-рано през годината в магазините стартира кампания „Една промяна“, при
която клиентите и членовете обещават да предприемат малки ежедневни
действия за промяна, за да помогнат опазването на околната среда, като
например използване на торбички за многократна употреба, чаши за
многократна употреба за топли напитки. Мениджърът по корпоративна
социална отговорност споделя: „…Това е важна стъпка в нашия ангажимент
за справяне с пластмасовите отпадъци. Всички ние имаме силата да
променяме средата чрез ежедневния избор, които правим…“

КООП Дания - биопродукти
Харесвате си плод, откъсвате го и слагате в
пазарската си кошница. Звучи привлекателно
и вече е възможно. КООП Дания сключи
споразумение
с
фирмата
Infarm
за
внедряването на „веритикална ферма“ в
магазина. Какво представлява: на практика
това е оранжерия в специален модул, в които
чрез автономна система се адаптира нивото
на осветеност, температура, pH и състав на
хранителните вещества за всяко едно
растение.
Ерез Галонска – административен изпълнителен директор и един от
основателите на Infarm споделя: „…Около три седмици отнема процеса от
засаждането до готовата продукция и ние се гордеем, че си партнираме с Irma,
която е първият пилотен магазин в Дания, които внедрява тази технология…“.

Главна дирекция „Международна дейност“
Тел: 02/926 64 41
info@ccu-bg.com; www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

