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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Уважаеми членове,
„…В навечерието на Новата Година изказвам
благодарност
към
световно
кооперативно
движение, представляващо 315 национални
кооперативни организации от 110 страни, за
активната
подкрепа
в
реализирането
на
заложените Цели.
Ключово събитие през 2019 бе Глобалната
конференция „Кооперациите за развитие“ в
Кигали, Руанда с участието на 1000 делегати от
80 страни. Интересните семинари и тематични форуми за значимостта и ролята
на кооперативното движение за постигането на Целите за устойчиво развитие на
ООН дадоха нова перспектива и предизвикаха оживени дискусии и интерес.
Важен акцент на това значимо събитие е и старта на Втората Кооперативна
Декада.
С 2020 отваряме нова страница от календара на световното кооперативно
движение – исторически момент свързан с отбелязването на 125 Години от
основаването на Международния кооперативен алианс. Годината ще премине
под знака на юбилея и всички събития по този повод ще бъдат доказателство, че
кооперациите имат богата история, значимо настояще и перспектива за
устойчиво развитие в бъдеще…“.
Ариел Гуарко
Президент

Приносът на кооперациите в реализиране

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Програмата за устойчиво развитие 2030
На 74-тата Сесия на Общото
събрание на ООН в Ню Йорк през
септември 2019, Антониу Гутериш –
Генерален
секретар
представи
Доклад на тема „Кооперациите в
социалното развитие“.
Важен акцент бе поставен върху
ролята
на
кооперациите
в
постигането на 17-те Цели за
устойчиво развитие. През 2019
особено внимание бе отделено на
здравните кооперации. Около 100 милиона домакинства по света се ползват от
достъп до здравни грижи чрез кооперации. В доклада се посочват добри
практики на здравни кооперации в Бразилия, Испания, Белгия, Аржентина,
Япония, Лесото, Руанда и Уганда.
Важно място в доклада е отделено на Световния кооперативен Монитор, в
който ежегодно се публикуват най-актуалните данни за мащаба на световния
кооперативен бизнес по икономически сектори.
„В целия свят кооперациите са значими за устойчивото развитие в трите му
измерения - социално, икономическо и екологично“, се посочва в доклада, като
ключови цифри са доказателство за това – 1 милиард членове, 280 милиона
работни места.
Важен е приноса на кооперациите в новите сектори на икономиката, свързани с
възобновяеми енергийни източници, рециклиране на отпадъците, справяне с
климатичните промени, здравословни и сигурни храни и др.
Докладът завършва с призив към правителствата в осигуряване на поблагоприятна законодателна рамка за кооперациите, както и продължаване и
разширяване на капацитета в събиране на данни за ролята на кооперациите в
икономическото и социалното развитие и постигането на Целите за устойчиво
развитие.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Кооперативна Европа
Поздравление за Новата година
Жан Луи Бансел – Президент на
Кооперативна Европа се обърна с
интерактивно
послание
към
84-те
национални
кооперативни
организации от 33 европейски страни,
обединяващи
141
милиона
членкооператори, осигуряващи 4,7 милиона
работни места, за повече активност в
популяризиране значимостта на кооперативния бизнес и сътрудничество
между кооперациите през Втората Кооперативна Декада 2020 -2030.

Интергрупата за социална икономика
към Европейския парламент в действие
Интергрупата, която поднови
дейността си през 2020, се
състои
от
членове
на
Европейския
парламент.
Кооперативна Европа като
постоянен представител в нея
приветства
подновяването
като възможност за диалог по
въпросите, свързани с Плана
за действие за социална
икономика
и
социални
иновации,
представен
от
Николас Шмит, Комисар по
заетостта към Европейската
комисия. Значим принос за
активизиране дейността на Интергрупата имат и членовете на Европейския
парламент от групата „Приятели на кооперациите“.
Жан-Луи Бансел, Президент на Кооперативна Европа сподели: „…Изразяваме
готовността и желанието ни да допринесем за успешното реализиране на
Проекта „Европа на гражданите“, участвайки активно в дейността на
Интергрупата, обединявайки и представлявайки гласа на кооперациите в
Европа...".

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

Унгария

✓ Над

3

385

кооперации;
✓ Над 829 544

член-

кооператори;
✓ Над 7 326 заети;
✓ Годишен оборот: над
2,19 млрд. евро;

Сектори на кооперативния бизнес

Банки

Земеделие
Кооперации

1 116

Членове

31 544

Годишен оборот

1,058 млрд. €

Членове

84 000

Заети

7 326

Годишни активи

6,359 млрд. €

Жилищни кооперации

Фддфс Търговия
Кооперации

1 000

Кооперации

1 269

Годишен оборот

1,13 млрд. €

Членове

714 000

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Приветствие за Новата година
Европейската асоциация на потребителните
кооперации, обединяваща, представляваща и
защитаваща интересите на 18 национални
организации на потребителните кооперации в
Европа, благодари на членовете си за приноса им
в
популяризирането
на
кооперативната
идентичност. И през Новата Година ЕВРО КООП
ще продължи да работи за активизиране на
сътрудничеството между кооперациите.

Кооперативна група Великобритания реализира
проект за пилотна КООП биоградина
Първата биоградина, където
местните жители могат заедно
да отглеждат билки, зеленчуци
и плодове стана факт след
облагородяване на изоставено
пространство пред един от
магазините от веригата КООП в
Лонг Бъкби, Нортхантс.
В следващата фаза на проекта
ще се включи местният Клуб по градинарство с предложения и полезни
съвети, засаждане на дървета, цветя и около 30 сорта ядливи билки. Проектът
привлече интереса и на настоятелството на местни детски градини и
предучилищни групи и децата се включиха в засаждането и отглеждането,
като по този начин са по-близко до природата и се учат на отговорно
отношение към околната среда, един от основните приоритети на
Кооперативна група – Великобритания.
Кари Ан Бридж - мениджърът на магазина споделя:“…искрено се надяваме
общността на биоградините да порасне и примерът да бъде последван и от
други магазини от веригата КООП в страната. Такива зелени пространства
обединяват хората и допринасят за опазване на околната среда, като
същевременно създават ползи за всички…“

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

