ОКТОМВРИ 2022

■ Световен тематичен комитет на младите кооператори
■ Предстоящо събитие: 13 Африканска министерска конференция
■ МКА – регион Америки: КООП Бразилия
■ МКА Азия и Пасифик: КООП Япония

■ Кооперациите и зелената енергия
■ КООП Великобритания разширява онлайн
доставките

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

■ Графично представяне на взаимодействието
между кооперация, кооперативни, етични
ценности и принципи

■ На фокус: ЕС и намаляване на
хранителните отпадъци
■ Добра практика:
КООП Швеция

■ Кооперациите в България се включиха в

Международния КООП конкурс за детска рисунка

Световен тематичен комитет на младите кооператори

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

На 28 септември над 50 млади представители
на националните кооперативни организации –
членове на МКА, включително и Централен
кооперативен съюз – България взеха участие в
годишната изборна Генерална асамблея 2022.
Изпълнителният комитет на тематичния
комитет на младите кооператори на МКА се
състои от 9 представители - Президент на Младежкия комитет,
четирима вицепрезиденти на младежките мрежи, избрани от
регионите на МКА и четирима представители на регионите на МКА,
избрани от всички членове на комитета.
На изборната Генерална асамблея делегатите избраха за членове на
Изпълнителния комитет от общо 9 кандидата четирима
представители до 35 години:
•
•
•
•

Еда КАЯАДИБИНЛОГЛУ /Турция/- МКА – регион Европа
Татиана ПАРДО /Колумбия/ - МКА – Америки
Сесил Джай МАСАНЕГРА /Филипините/ - МКА – Азия и Пасифик
Мабрук Исмаил МПАНГУЛЕ /Танзания/ - МКА Африка

Участниците в ГА одобриха План за работа на Комитета за 2023, който
предвижда чрез образователни инициативи и програми за кооперативно
предприемачество и обмен на добри практики за привличането на
повече млади хора в кооперациите да се популяризира по-широко
кооперативния бизнес модел.

МКА – регион Африка
13та Африканска министерска кооперативна конференция
От 17 до 20 октомври 2022 под патронажа
на Абдел Фатах Ал Сиси – Президент на
Египет MKA – регион Африка ще организира
13та
Африканска
министерска
кооперативна конференция [AMCOO] в
Кайро на тема „Да действаме заедно:
приносът на кооперациите за постигане
растеж в Африка”.
Основната цел на конференцията е участниците - лидери на кооперации,
министри, официални лица и други заинтересовани страни да обсъдят
приноса на кооперациите за изпълнение на Целите за устойчиво
развитие на ООН и Програмата “Африка 2063” за използване на пълния
потенциал за подобряване живота на жителите на континента.
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MKA – регион Америки
КООП Бразилия

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

С цел насърчаване на взаимното сътрудничество между
кооперациите в Бразилия, Националният съюз на
кооперациите, Бразилия (OCB) разработи платформа
„Negоcios Coop“ - дигитална витрина за кооперативни
продукти и услуги в Бразилия.
Всяка кооперация регистрирана в платформата има
създаден профил, в който се представят произвежданите и предлагани
от нея продукти и услуги със снимки, видео, история на кооперацията,
както и възможност за стартиране на търговски преговори с други
кооперации в платформата.
„Взаимното сътрудничество е един от стълбовете на кооперативизма
и създаването на платформа като Negocios Coop е от съществено
значение за насърчаване партньорството между кооперациите”,
споделя Ернандес Райол, Президент на OCB, Бразилия.

МКА – регион Азия и Пасифик
КООП Япония
Националния съюз на потребителните
кооперации (JCCU), Япония организира
онлайн
обучение
за
сектора
на
потребителните кооперации в Иран.
Участие в обучението взеха дванадесет
кооперативни
лидера
от
Иран,
включително наблюдател от Иранската камара на кооперациите (ICC).
Лектори от Националния съюз на потребителните кооперации (JCCU),
Япония изнесоха лекции на теми: „Развитието на потребителните
кооперации в Япония”, „Организационно управление”, „Закон за
потребителните кооперации”, „Търговия, доставки до дома и продукти
с марка КООП”, „Дейности по управление на качеството”, „Логистика”,
„Дигитализация”, „Програма за лоялни клиенти и привличане на членове”,
„Развитие на човешките ресурси”.
Лекторите от Япония изразиха мнение, че подобен вид обучение е добър
начин за укрепване на взаимното сътрудничество с кооперациите в
Иран.
Джиро Ито, Директор „Връзки с обществеността” на JCCU изказа
благодарност на участниците и връчи сертификати за преминал курс на
обучение.
„…Научихме много за развитието на потребителните кооперации в
Япония и това ще спомогне за укрепване на кооперативния бизнес в
Иран…” споделиха единодушно участниците.
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КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Кооперациите и зелената енергия
В рамките на ежегодната инициатива на
Европейската комисия „Европейска седмица на
устойчивата енергия за 2022 (EUSEW)” се
организираха Европейски награди за устойчива
енергия, в която един от тримата финалисти е
първата гръцка кооперация за възобновяема
енергия (WEnCoop). Кооперацията с председател Апостолина
Цалтампаси и 66 служители – жени управлява два фотоволтаични парка
с мощност 2 мегавата (2000 киловата) в областта Халкидики в Гърция.
Кооперацията провежда обучения за енергийна ефективност, в които са
взели участие над 500 жени. Кооперацията е учредена с цел
предоставяне на възможност на жените, независимо от техния статус,
икономически произход и образователно ниво, да се ангажират с
проекти за производство на енергия и енергийна ефективност.
„…За мен балансът между половете в областта на енергетиката е
въпрос на стабилни общества в бъдеще. Трябва да засилим равенството
на всички нива на икономиката и обществото, тогава ще имаме
стабилност. Тогава ще имаме напредък…” споделя Апостолина
Цалтампаси – председател на кооперацията.

КООП Великобритания
КООП Великобритания и мобилното
приложение за онлайн доставка на
храна
„Uber
Eats”
стартираха
партньорство с цел разширяване на
услугата „Онлайн КООП доставка”.
Потребителите
на
мобилното
приложение „Uber Eats” могат да
поръчват онлайн над 6000 хранителни
продукта от 1000 магазина на
търговска верига „КООП” във Великобритания.
Крис Конуей, директор „Електронна търговия” на КООП Великобритания
споделя: „…Ние се ангажираме да предлагаме бързина, удобство и
качество. Като водещ търговец на дребно осъзнаваме, че
възможността да пазаруват в магазин „КООП” е предпочитана от поголяма част от клиентите ни, но също така за клиентите ни са важни
и бързите онлайн доставки…”
Алекс Троутън, ръководител, отдел „Търговия” в „Uber Eats”
Великобритания споделя: „…Радваме се да си партнираме с КООП
Великобритания, един от водещите търговци на дребно във
Великобритания. Нашата мисия е да бъдем предпочитаната платформа
за онлайн доставки и непрекъснато се стремим да разширяваме
партньорствата си…”.
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ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Графично представяне на взаимодействието между
кооперация, кооперативни, етични ценности
и принципи
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ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

На фокус: ЕС и намаляване на хранителните отпадъци
29 септември е определен от Организацията
по прехрана и земеделие (FAO) към ООН за
Международен
ден
за
повишаване
осведомеността на потребителите относно
важността от намаляване на хранителните
отпадъци. Проблемът с предотвратяване
изхвърлянето на годна за консумация храна е важна част от политиката
на всички страни, затова е нужно да бъде приложен интегриран подход
при разработването на политики на всички нива – глобално, регионално,
национално и местно.
КООП Норвегия – член на ЕВРО КООП заема
водещо място в оползотворяването на
хранителни отпадъци чрез стартирането
през 2019 година на партньорство с
мобилното приложение „Too good to go”. В
магазините от верига „КООП” в страната са
поставени кутии с продукти с приближаващ
срок на изтичане на годността, които чрез
приложението могат да бъдат закупени на
минимална цена. От 2019 до сега са били закупени 550 000 кутии от
804 магазина “КООП” в Норвегия.

КООП Швеция
Ускорената дигитализация по време на
пандемията COVID-19 преобърнаха не само
нашето ежедневие, но и разбирането ни за
дигиталните подаръци. КООП Швеция чрез
интернет страницата coop.se стартира
предлагането на дигитален подаръчен ваучер
„КООП” за личен повод или служебен празник.
След закупуването получателят получава
чрез SMS или имейл подаръчния ваучер с
уникален код, които след активиране може да
се използва във всички магазини от търговска
верига „КООП”. Ваучерът е с персонализиран
дизайн и послание, валиден е за срок от
12 месеца от датата на закупуване и може да бъде зареден със сума до
200 евро, като не е необходимо цялата наличност да се използва
наведнъж;
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КООП НОВИНА ОТ БЪЛГАРИЯ

Кооперации от България се включиха
в Международния КООП конкурс за детска рисунка
На 30 септември приключи конкурса за детска
рисунка „Усмихни се, мечтай и рисувай”,
организиран от Световната организация на
потребителните
кооперации
(CCW),
по
инициатива на Централния кооперативен съюз.
Конкурсът има за цел чрез средствата на
изобразителното изкуство да популяризира
глобалната марка КООП, да се привлече
вниманието на децата върху кооперативния
бизнес модел, кооперативните ценности и
принципи и да насърчи развитието на
творческите им заложби.
Конкурсът
предизвика
интерес
сред
кооперациите в България и в Централен кооперативен съюз бяха получени
над 200 детски рисунки от които бяха избрани 10 за участие в 2022
Международния КООП конкурс за детска рисунка. Резултатите ще бъдат
обявени от Световната организация на потребителните кооперации
(CCW) до 15 октомври 2022.

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

БЪЛГАРИЯ – ЧЛЕН НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ
КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

МЕЖДУНАРОДЕН
КООПЕРАТИВЕН
ДЕН

ЦЕНТРАЛЕН
КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ

