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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Международен кооперативен алианс
Жените в кооперативната система с поглед към 2030
През
декември
1977
година Общото събрание
на
Организацията
на
обединените
нации
приема
резолюция,
с
която обявява 8ми март за
Международен ден на
жената. Празнува се в над
30 страни по целия свят
като израз на признание за икономическите, политическите и
обществените постижения на жените.
С честването на Международния ден на жената си припомняме и
приносът é в световното и в българското кооперативно движение.
През 2020 българското кооперативно движение ще отбележи своята 130
годишнина, а Международният кооперативен алианс – 125 години от
своето създаване.
Кооперативният бизнес модел е идеална платформа за премахване на
бариерите и неравенството и е модел, които дава възможност на
жените за равен достъп до демократично управление и участие в
органите за вземане на решения на кооперациите.
Фактите говорят сами:
- В Испания, 54 % са жените на ръководни позиции в трудовите
кооперации;
- В Италия жените представляват 59 % от заетите лица,
24,5 % от членовете на Управителни съвети в кооперациите и 50 % от
член-кооператорите;
- В Непал жените представляват 40 % от членовете на
Управителните съвети в кооперациите и 50 % от член-кооператорите;
- В Нигерия жените представляват 45 % от жените в
Управителните съвети на кооперациите и
60 % от членкооператорите;
- В Етиопия жените представляват 42 % от член-кооператорите;
„Кооперациите за изграждането на един по-добър свят СЕГА“ за
всички жени е ангажимент, които поемат кооперативните организации
от всички региони на МКА. Нека работим усърдно, за да стане реалност
реализирането на Цел №5 от Целите за устойчиво развитие на ООН, а
именно: „Постигане на равенство между половете и даване на повече
права на жените“.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Нов уебсайт – да преоткрием света
на кооперативното развитие
Партньорството МКА – ЕС за
международно кооперативно развитие
(# coops4dev) отбелязва четвъртата
си година със стартиране на нов
уебсайт: https://coops4dev.coop/en.
След четири интензивни години за
популяризиране на кооперативните
организации като ключов партньор в
международните политики за развитие новия уебсайт вече е факт и
целта е да информира за резултатите в областта на развитието от
всички региони на МКА. Сайтът включва:
• интерактивна карта на кооперациите - целта е да се предложи
точна статистика за кооперациите, независимо от техния мащаб,
годишен стопански оборот и сектор, на национално, европейско и
глобално ниво
• анализ на законодателната рамка – ще включва информация за
националното кооперативно законодателство на организациите –
членки на МКА и възможности за обмяна на добри практики с цел
създаване на по-благоприятна среда за кооперациите. Към момента е
включен анализ на кооперативното законодателство в Япония,
Йордания, Корея, Непал, Палестина и Виетнам.
.

Регион Африка на МКА
Кооперации за ванилопроизводство в Мадагаскар
Като част от проект на Международната
организация на труда (МОТ) за насърчаване на
достойния
труд
в
сектора
на
ванилопроизводството в Мадагаскар, Африка бе
организирано обучение за създаване на кооперации.
Обучението включва четири модула – първият Стартиране на кооперация; втория My.Coop –
Демократично управление на кооперация и
третият Start.Coop – Подготовка на бизнес план на
кооперация в сектора на земеделието –
ванилопроизводство.
Четвъртият
модул
е
предвиден да се проведе през втората половина на
2020. Резултатите от цялостната програма ще бъдат обобщени и ако е
необходимо и има интерес обучението ще продължи.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Кооперативна Европа
Консултативна среща в Европейската комисия
На 7 февруари Президентството на
Кооперативна
Европа
проведе
консултации с Еврокомисар Мария
Габриел, „Иновации, изследвания,
култура, образование и младеж.
Президентството
на
Кооперативна Европа, в лицето на
Жан Луи Бансел – Президент представи дейността на организацията и
стратегическите насоки за развитие 2030 „Кооперативно бъдеще за
Европа“. В хода на разговорите бе акцентирано върху необходимостта
от проучване и създаване на статистическа база данни в областта на
кооперативното
образование.
Постигнато
бе
съгласие,
че
популяризирането на кооперациите сред учениците и студентите е
от изключително значение и бе обсъдена възможността за участие на
кооперативните организации в програмата Еразъм +, насочена към
образованието на младите хора и развитие на предприемачеството в
нови бизнес сфери.

Образованието - ключ към промяната
Кооперативният
колеж
в
Манчестър,
Великобритания неотдавна отбеляза своята
100 годишнина. Девизът на Колежа „Добрите
неща се случват, когато хората се
обединяват“ определя и неговата мисия в
образоване на населението, в уважение и
зачитане на общоприетите ценности и
принципи на кооперативното движение. Днес
колежът предлага разнообразни програми за
кооперативно
предприемачество,
онлайн
курсове, индивидуални обучения за фирми и
семинари. Разработва иновативни проекти за
кооперативно развитие в повече от 20
страни в регион Африка и Азия – Пасифик, допринасяйки за реална
промяна и създаването на един по-справедлив свят. През 2019 Колежът
получава статут на Кооперативен университет, който статут ще му даде
възможност в бъдеще да си сътрудничи с други европейски кооперативни
университети.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

ИТАЛИЯ
✓ Над 39 600 кооперации;
✓ Над 12 620 000
член-кооператори;
✓ Над 1 150 200 заети;
✓ Годишен оборот:
над 150,3 млрд. евро;

Сектори на кооперативния бизнес
Търговия на дребно

Земеделие
Кооперации

6 741

Кооперации

2018

Членове

792 092

Членове

8 510 420

Служители

114 370

Служители

116 280

Годишен
оборот

38,3 млрд. €

Годишен
оборот

28,79 млрд. €

Банки

Индустрия и услуги

Кооперации

364

Кооперации

23 858

Членове

1 233 000

Членове

1 017 663

Служители

37 000

Служители

826 589

Годишен
оборот

8,47 млрд. €

Годишен
оборот

41,3 млрд. €

Жилищни кооперации

Застраховане
Кооперации

3

Кооперации

5 445

Служители

17 031

Членове

556 997

Годишен
оборот

31,65 млрд. €

Служители

3 022

Годишен
оборот

2 млрд. €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Потребителните кооперации и Европейската Зелена сделка
Зелената сделка (Green Deal) е набор от
политики предложени от Европейската
комисия, които трябва да направят Европа
климатично неутрална до 2050 година.
Планът е да бъде намалено производството
на парникови газове поне с 50%, сравнено с
нивата от 1990 година. Ще бъдат
преразгледани всички закони и ще се въведат нови за кръговата
икономика,
намаляване
на
потреблението
на
сградите,
биоразнообразието, земеделието и иновациите. Какво съдържа
Зелената сделка:
• Климатично неутрална Европа
• Кръгова икономика
• Обновяване на сградите
• Нулево замърсяване
• Екосистеми и биоразнообразие
• Стратегия „От фермата до трапезата“
• Транспорт
• Научни изследвания, разработки и иновации
• Външни отношения
ЕВРО КООП е с активен принос в изпълнение на амбициозната програма.
В какво се изразява:
• Кръгова икономика – потребителните кооперации са
устойчиви в икономически, социален и екологичен аспект и
преосмислят начина, по който се осъществява моделът на
производство и потребление.
• Стратегията „От фермата до трапезата“, - добри практики на
потребителни кооперации : етикет „ключ“ - доброволни
етикети за здравословни продукти с марка КООП; специални лога
„Умерена консумация от деца“ проект „Sapere COOP” в Италия,
насочен към обучение на децата и подрастващите за ползите
от здравословното хранене., проект „от фермата до
вилицата“, предназначен за деца в начално училище за посещение
на кооперативни земеделски стопанства и др.

КООП Швеция стартира онлайн магазин
за фермерски продукти
Онлайн магазинът включва 25 производители,
предлагащи повече от 100 продукта, които могат
да бъдат закупени директно през изградения от
КООП Швеция електронен магазин. Стоките
включват конфитюри, месо, био мляко, яйца и др.
В момента проекта е на пилотен етап, но КООП
Швеция планира да увеличи броя на производителите и продуктите.

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Предприемчивостта гарантира успех
Потребителната
кооперация
„Теодосий
Марков“ е създадена през 1926 година в село
Розино от будни местни жители. Вече повече
от
95
години
кооперацията
развива
разнообразна дейност в полза на членкооператорите и цялото местно население от
кооперативна
търговия,
услуги
–
хлебопроизводство,закуски,ресторантьорство.
Ново в дейността на кооперацията
бе
създаването
на
междукооперативно
предприятие „КООП Флорал“ за производство на етерични масла
чрез дестилация на лечебни билки и етерично маслени култури.
Кооперацията е активна и в социалните дейности, като не забравя
традициите.
Ежегодно в началото на месец март в магазините
от търговска верига „КООП“ в с.Розино се пускат в
продажба мартеници, ръчно изработени от екипа
на кооперацията.
За Великденските празници се предлагат вкусни и
ароматни козунаци по домашна рецепта, собствено
кооперативно производство.

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

