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2019 Глобална конференция „Кооперациите в развитие“ и
Генерална асамблея
Двадесет и пет години след геноцида в
Руанда, днес тази малка страна е пример
за успех – страната на „хилядите хълмове“
и икономическа звезда в Африка. С
подкрепата на Правителството на Руанда
и Международния кооперативен алианс
регион
Африка
определи
столицата
Кигали за място на провеждане на
Глобалната кооперативна седмица от 14 до 17 октомври. Програмата включва
тематични паралелни семинари с интересни презентации и дискусии за понататъшното развитие на кооперативния бизнес модел в икономически,
социален и културен аспект. Делегатите на Генералната асамблея на
Международния кооперативен алианс ще одобрят Годишния доклад и Финансов
отчет 2018 и ще приемат План и Бюджет 2019-2020. В следващите издания на
електронния бюлетин ще ви представим по-подробна информация за
Глобалната кооперативна седмица.

Регион Азия – Пасифик на МКА
Първо международно изложение за земеделие и храни
По
инициатива
на
Всекитайската
федерация
на
кооперациите
за
снабдяване
и
маркетинг
(ACFSMC)
от 11 до 13 септември в Сямън Китай се
проведе
Първото
международно
изложение за земеделие и храни. В него
взеха участие представители на 15 национални кооперативни организации от
всички региони на Международния кооперативен алианс, в т.ч. и Централен
кооперативен съюз - България. Централният кооперативен съюз представи
продукти и услуги с марката КООП: минерална вода Горна баня 1, билков чай,
вино, розово масло, кооперативен туризъм и балнеология. Особено внимание
бе отделено на щанда на ЦКС от Чай Дзенхонг – Вицепрезидент на
Всекитайската федерация на кооперациите за снабдяване и маркетинг
(ACFSMC) и член на групата по лидерство към
управляващата
партия.
В
рамките
на
изложението
се
проведе
Семинар
за
популяризиране на сътрудничеството между
кооперациите:
„Споделен
опит
и
предизвикателства“. Делегацията
представи
кооперативния филм на ЦКС за развитието на
кооперативното движение в България, който
предизвика сериозен интерес сред участниците.

Регион Африка на МКА

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

КООП Обмяна на опит
По проект между Националния съюз
на потребителните кооперации (JCCU),
Япония
и
Международната
организация на труда (ILO) за десети
път
се
проведе
обучение
на
кооперативни
лидери
от
регион
Африка на МКА в централата на JCCU
в Токио, Япония. 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. По този повод през месец септември делегация от
кооперативни лидери от Кения, Нигерия и Танзания осъществиха работно
посещение с цел споделяне на опит
и проучване възможностите за
сътрудничество между кооперациите в Африка и Япония.

Регион Америки на МКА
Напредък по Проекта МКА - ЕС
На 21 септември в Сан Хосе, Коста Рика се
проведе Кооперативен форум с участието на
Марвин Родригуз Кордеро – Вицепрезидент
на Република Коста Рика. Дадена бе висока
оценка
на
доклада
за
постигнатите
резултати от регион Америки на МКА в
реализиране на проекта „Кооперациите за
развитие“, Партньорство МКА – ЕС. Интерес
сред участниците предизвика презентацията
на Луиза Фернанда Гало, Директор за
регион Америки по проекта „Кооперациите в развитие“.
Докладът ще бъде представен пред
делегатите
на
предстоящата
XXI
Регионална
Конференция
на
Кооперациите
Америки
на
тема
„Кооперациите – икономически партньор
за социален и устойчив принос“, която
ще се проведе в периода 18-20 ноември
в Сан Хосе, Коста Рика.

Световна организация на потребителните кооперации (CCW)
Международен кооперативен форум 2019
„Хляб, ти си целият свят“
По инициатива на Центросъюз

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС
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в

Етнографския

комплекс „Етномир“, Калуга,
Руска федерация. Във Форума
взеха участие Ариел Гуарко –
Президент на Международния
кооперативен алианс (ICA), проф.д.ик.н. Петър Стефанов - Президент на
Световната организация на потребителните кооперации (CCW), Жан Луи
Бансел – Президент на Кооперативна Европа (CE), Карлос Зарко – Президент
на Световната организация на кооперациите в областта на здравеопазването
(IHCO), кооперативни лидери от 36 страни в светa и 71 региона в Русия.
Особен интерес сред участниците предизвика Панелната сесия на тема:
„Потребителните кооперации: Мисия и визия 2030“, на която за модератор бе
поканен проф.д.ик.н. Петър Стефанов. В рамките на сесията беше представен
Стратегически документ с ключови приоритети за развитие на потребителните
кооперации 2030, а именно:
• Хармонизиране на кооперативното законодателство и създаване
на благоприятни условия за развитие на кооперативния бизнес
модел;
• Разширяване

сътрудничеството

между

кооперативните

организации на национално, европейско и световно ниво;
• Лобиране пред държавните институции за подкрепа ролята на
потребителните кооперации в подобряване благосъстоянието на
местното население;
В интервю пред Обществената телевизия на Русия проф.д.ик.н. Петър
Стефанов сподели:“…надявам се, че резултатите от Форума ще бъдат полезни
за всички участници в това значимо събитие. Активните дискусии ще
спомогнат не само за създаване на делови отношения, но и за реализирането
на Стратегията и Пътната карта за развитие на потребителните кооперации
2030 в целия свят…“.
Международният кооперативен форум отвори нови хоризонти в развитието на
кооперативния бизнес и предостави възможност за обсъждане и намиране на
ефективни подходи за засилване приноса на кооперациите в устойчивото
развитие.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Заседание на Борда на Кооперативна Европа
с домакин КООП Финландия
Редовното
заседание
на
Борда
на
Кооперативна Европа се проведе на 26
септември в Хелзинки, Финландия. Приет беше
Докладът за дейността и финансовите отчети
за полугодието и представен проект на състав на новата Европейска комисия.
Членовете на Борда осъществиха работно посещение в горовладелска
кооперация „Metsa“, създадена през 1934 година, с основна дейност
дървообработване за промишлени цели. В кооперацията членуват 103 000
собственици на гори, което съставлява около 50 % от горския фонд на
страната. Кооперацията осъществява интересни пилотни проекти – в
биоикономиката, кръговата икономика и е с принос в устойчивото развитие на
Финландия.

Кооперативна Европа и социалната икономика
Годишното пленарно заседание на Експертната група за социална икономика
и социални предприятия (GECES) ще се проведе в края на октомври.
Кооперативните експерти ще бъдат представени от Кооперативна Европа и
Конфедерацията на кооперациите в сферата на индустрията, занаятите и
услугите (CECOP). Участниците ще се запознаят с последната актуална
информация за социалната икономика и социалните предприятия в Европа и
приноса на кооперациите.

Какво е GECES?
Експертната група за социална
икономика и социални предприятия
към
Европейския
парламент
(GECES) в рамките на ГД „Заетост
и растеж“. Съставена е от 77
членове от активни организации в
социалната
и
солидарна
икономика,
международни
неправителствени
организации.
Кооперативна
Европа
е
номинирана като експерт. Групата
предоставя експертни становища
на Комисията при подготовката на
мерки за прилагане.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

Германия
Германски Кооперативен и Райфайзен съюз /DGRV/
✓ Над 7 490 кооперации;
✓ Над 22 млн. член-кооператори;
✓ Над 860 000 заети;
✓ Годишен оборот: над 195 млрд. евро;

Сектори на кооперативния бизнес

Търговия
Кооперации
Заети
Членове
Годишен оборот

153
561 000
14 500
107 млрд. €

Промишленост, услуги и
социални дейности
Кооперации

1 109

Членове

280 000

Заети

25 800

Годишен оборот

10,4 млрд. €

Земеделие

Банков

Кооперации

2 316

Кооперации

1 058

Членове

1 400 000

Членове

18 020 000

Годишен оборот

66 млрд. €

Заети

191 243

Годишни активи

1,136 млрд. €

Жилищни кооперации
Кооперации

1 847

Членове

2 800 000

Заети

23 291

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИ

ЕВРО КООП подкрепи
Световния ден за борба със затлъстяването
Световният ден за борба със затлъстяването се
отбелязва
от
2015
година
до
сега,
обединявайки усилията на Световната здравна
организация (WHO), Европейската асоциация
за изучаване на затлъстяването (EASO) и
Световната федерация по затлъстяване (WOF).
Основната му цел е да стимулира хората да
поддържат здравословно тегло, както и да се
сложи край на кризата със затлъстяването в
световен мащаб. Фактите са тревожни, по-малко от 15 % от населението в
Европа консумира препоръчителните от Световната здравна организация
пет порции плодове и зеленчуци на ден.
ЕВРО КООП и потребителните кооперации поемат конкретни ангажименти за
борба със затлъстяването:
• Кампании „Безплатен плод“ и „Силата на зеленчуците“;
• Уебсайтове за здравословни рецепти и промяна на хранителните
навици;
• Образователни програми за повишаване информираността сред
учениците за здравословния и балансиран режим на хранене;
• Специално етикетиране на продукти, съдържащи по-малко мазнини,
захар, сол;

КООП Финландия: Пътят на хранителните продукти
от производителя до потребителя
В
рамките
на
инициативата
на
КООП
Финландия, ученици от цялата страна участват
в посещения на търговски обекти от веригата
КООП с цел да разберат как храната стига до
магазините на КООП Финландия. Инициативата
под формата на „опознавателна екскурзия“ се
организира като част от учебен модул,
разработен от КООП Финландия и Финландската
асоциация за информация за храните (Finfood).
Целта на програмата е да подпомогне обучението на учениците извън
класната стая и да насърчи училищата да откриват нови учебни среди извън
училище. „…важно е да научим децата и подрастващите как се осъществява
търговията в магазините, как хранителните продукти стигат до там. Чрез
посещенията децата се насърчават да научат повече за потребителските
навици и да възприемат магазина не само като място за пазаруване, но и
като място за работа…“споделя Оути Хохти-Мениджър „Комуникации“, КООП
Финландия.

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

