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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Международен кооперативен алианс
Световен кооперативен монитор 2019
Световният кооперативен монитор е
инициатива
на
Международния
кооперативен алианс, с подкрепата на
Европейския институт за изследване на
кооперациите
и
социалните
предприятия (EURISCE)
и
Научен
комитет
от
международни
изследователи
и
експерти.
Документът е продължение на Проекта „Глобал 300” от 2008 година,
представящ информация за 300-те най-големи кооперативни
организации и финансови кооперативни дружества в света.
Намерението на този амбициозен проект бе предприемането на нов
подход в ежегодното
събиране и анализиране на актуална
статистическа информация. Днес, Световният кооперативен монитор
спомага за повишаване информираността на широката общественост
за ролята и значимостта на кооперативния бизнес във всички сектори
на световната икономика. Това издание включва 4575 кооперации и
финансови кооперативни дружества от 10 различни сектора на
икономиката; Класация „Топ 300“ на кооперациите по сектори и анализ
на техния принос за постигане Целите за устойчиво развитие на ООН.
Кооперативният бизнес по сектори: Застраховане 39%; Земеделие и
храни 32%; Търговия на едро и дребно 19%; Банкови и финансови услуги
6%; Индустрия и услуги 2%; Здравеопазване 1% и Други услуги 1%.
Нов акцент в тазгодишното издание на Световния кооперативен
монитор е включването на специален анализ за приноса на
кооперациите от Топ 300 в изпълнение на Цел 8 за устойчиво развитие
на ООН (Сигурна работа и икономически растеж).
Приносът на кооперациите в изпълнение на Целите и значението на
Световния кооперативен монитор бяха споменати от Антонио
Гутериш – Генерален секретар на ООН по време на 74-ата Сесия на
Общото събрание на Организацията на обединените нации през
септември 2019 в Ню Йорк.
По повод публикацията на документа, Бруно Роланд – генерален
директор на МКА сподели:
„…Мониторът проучва в детайли динамиката на кооперативното
движение на база годишния стопански оборот. В
това издание се представят конкретни примери
за действия, предприети от някои от найголемите кооперации от цял свят в изпълнение на
Целите.
Колкото
повече
кооперативни
организации подават актуална статистическа
информация за Световния кооперативен монитор,
толкова по-точно ще бъде оценен приноса на
кооперативния бизнес в изпълнение на Целите за
устойчиво развитие ...".

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Дискусионен форум на Световната младежка КООП мрежа
На Глобалния младежки КООП
Форум в Кучинг, Малайзия младите
кооператори единодушно приеха
проекта за стартиране на нов
уебсайт на Световната младежка
КООП
мрежа.
Уебсайтът
предоставя актуални новини за
младежки инициативи, събития,
дейности и публикации, свързани с
участието на младите хора в
дейността
на
кооперациите.
Интерес предизвика създадения
дискусионен
форум
„КООП
младежи" - място за обмяна на
опит и добри практики.
Предистория:
През 2003 година Международният кооперативен алианс формира
Световната младежка КООП мрежа, с цел осигуряване на подкрепа и
представителство на кооперативното младежко движение от всички
региони на МКА.

Регион Азия и Пасифик на МКА
Подготовка на 33ия Световен кооперативен конгрес на МКА,
Сеул, Южна Корея
По повод 125 години от
учредяването на Международния
кооперативен алианс и 25 години
от приемането на Декларацията
за кооперативна идентичност в
периода 11-17 декември 2020 в
Сеул, Южна Корея ще се проведе
33-ия Световен Кооперативен
Конгрес. Регион Азия и Пасифик за втори път ще бъде домакин на такова
знаменателно събитие след 30-ия Световен Кооперативен конгрес в
Токио, Япония през 1992 година. Един от съорганизаторите ще бъде
Националната федерация на земеделските кооперации (NACF), Корея,
която заема 10-то място по годишен стопански оборот в Класацията
Топ 300 на Световния Кооперативен монитор. Неотдавна NACF избра
Сеонг-хи Лий за нов президент, които наследи на поста Бьонг-вон Ким,
награден през 2019 година с почетния приз на МКА „Рочдейлски пионери”.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Кооперативна Европа
Европейския стълб на социални права
Кооперативна
Европа
приветства
предприемането на първите стъпки по
изпълнението на Плана за действие на
Европейския стълб, който се
отнася
до осигуряването на нови и по-ефективни
права за гражданите. Основан е на
20 ключови принципа, структурирани около
три категории:
• Равни възможности и достъп до пазара на труда
• Справедливи условия на труд
• Социална защита и приобщаване
По повод предложението Аниес Матис – Директор на Кооперативна
Европа сподели: “…Като кооперативни организации, изразяваме съгласие
с позицията на Николас Шмит – Еврокомисар за работните места и
социалните права, че социалната икономика трябва да е иновативна,
приобщаваща и работеща в полза на хората…".

Уеб семинар с членовете на Световната
платформа за развитие на кооперациите
Подобряването на сътрудничеството
между организациите - членове на
Световната платформа за развитие на
кооперациите е една от основните цели
на Програмата МКА – ЕС Партньорство.
С тази цел беше организиран уеб семинар
за обмяна на опит. Под формата на
кратки презентации всяка организация членка представи дейността си. От
Европа бе представен Германския Кооперативен и Райфайзен съюз
(DGRV).
В следващите броеве на КООП Бюлетина ще ви запознаем по-подробно с
дейността на организациите – участници в уеб семинара.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

ИРЛАНДИЯ
✓ Над 83 кооперации;
✓ Над 203 484
членкооператори;
✓ Над 12 050 заети;
✓ Годишен оборот: над
14,16 млрд. евро;

Сектори на кооперативния бизнес

Земеделие
Кооперации

75

Членове

201 684

Служители

12 000

Годишен оборот

14,15 млрд. €

Жилищни кооперации
Кооперации

8

Нови кооперации

1

Членове

1 800

Под 35 години

350

Служители

50

Годишен оборот

7,3 млн. €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Потребителните кооперации – ключов фактор за
етични вериги за доставка на стоки
По инициатива на ЕВРО КООП беше
организирана Кръгла маса „Етични и
устойчиви вериги за доставка:
перспектива за потребителните
кооперации" , с участието на Хейди
Хаутала
–
Вицепрезидент
на
Европейския Парламент и Албино
Русо – Вицепрезидент на ЕВРО КООП.
„…Потребителните кооперациите
са организации, ръководещи се от
общоприети кооперативни ценности и принципи, включващи
устойчиво развитие и грижа за общността. Кооперативният бизнес
подкрепя етичността във веригите за доставка, прозрачност на всички
нива, лоялни търговски практики и коректни отношения между всички
заинтересовани лица…“ сподели Албино Русо в приветственото си
слово.
В заключение г-жа Хаутала акцентира върху ключовата роля на
потребителните кооперации в спазването на европейските регламенти
за етична търговия в Европа.

150 Години Кооперативно движение в Словакия
Неотдавна с тържествена церемония Националната
организация
на
потребителните
кооперации
(КООП Йеднота) отбеляза Юбилейната годишнина от
създаването на първата потребителна кооперация в
Словакия. В приветственото слово Габриел Чолар –
Председател на Борда на КООП Йеднота сподели:“…потребителните
кооперации имат значим принос в социалното и икономическо развитие
в страната, което и в бъдеще ще бъде наш ключов приоритет…".

КООП Нидерландия – намаляване на хранителните отпадъци
Ежегодно в Нидерландия не се оползотворяват между
1,7 и 2,5 милиона тона храна. Национална верига
супермаркети КООП стана първият партньор на
световно известното приложение за намаляване на
хранителните отпадъци
"Too Good To Go". Как
работи схемата: в магазините от веригата КООП се
поставят кутии, пълни с различни продукти с
приближаващ срок на изтичане на годността. Чрез
мобилното приложение кутиите могат да бъдат закупени на минимална
цена от даден потребител, като това допринася за намаляване на
хранителните отпадъци и опазване на околната среда.

Нова рубрика

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

СБР „Здраве", Банкя с нова медицинска апаратура
В световен мащаб повече от 3300 здравни кооперации в 75 страни,
осигуряващи ефективно здравеопазване и социални грижа на база
свободен избор, обслужват около 100 милиона домакинства.
Следвайки световния опит Централният кооперативен съюз отделя
особено внимание на иновациите в сектора на здравните услуги чрез
„СБР Здраве", Банкя - единствената национална кооперативна болница
за рехабилитация и възстановяване.
Съвременните тенденции в медицината поставят акцент върху
профилактиката. Често не се замисляме за превенцията на
заболяванията, а търсим съветите на лекаря, когато вече имаме
проблем. Без да се преглеждаме профилактично, рискуваме да
пропуснем развитието на сериозно заболяване, тъй като влошаването
на здравето не винаги е придружено от симптоми, които можем да
забележим.
С цел навременна профилактика,
СБР „Здраве” закупи
последно
поколение апаратура SIEMEMS с
т.нар. конзола с работна станция за
ехомамография
–
модерна
ултразвукова
диагностика
на
млечната жлеза с автоматична
реконструкция и 3D образ, която
процедура
е
безвредна,
без
рентгеново облъчване. Апаратурата може да диагностицира и да улавя
в начален стадии сърдечно-съдови, мозъчно съдови, ендокринни и
неврологични заболявания и разполага със сонди за коремна ехография,
сърце, изследване на нерви, както и всички доплери.
Кооперативните организации от страната могат да се възползват
приоритетно от профилактични прегледи и консултации със здравни
специалисти от СБР „Здраве”, Банкя.

Изказваме благодарност на д-р Виолета Костадинова – изпълнителен
директор на СБР „Здраве”, която изпрати първата новина за новата
ни рубрика „КООП новини от България”. Очакваме и други
кооперативни организации в страната да последват примера.

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

