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■ Тълкуване на кооперативните принципи
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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Международният кооперативен алианс обогати архива си
През 2016 година ЮНЕСКО вписа kооперациите в
Списъка на нематериалното културно наследство на
човечеството
като
организации
споделящи
кооперативни принципи и ценности чрез иновативни
решения за преодоляване на социално-икономическите
и екологични проблеми. През 2021 година Германският
кооперативен и Райфайзен съюз (DGRV) - инициатор
на проекта в знак на сътрудничество и опазване на кооперативната
памет за бъдещите поколения, предостави на Международния
кооперативен алианс официално копие на историческия документ за
вписване на кооперациите в Списъка на ЮНЕСКО.
Ариел Гуарко – Президент на МКА изрази благодарност към германско
кооперативно движение за инициирането и успешното вписване на
кооперациите в Списъка на ЮНЕСКО – огромно признание за приноса на
кооперативното движение в създаването на по-добър свят.

10 Години Световен кооперативен монитор
През месец ноември беше публикувано Десетото юбилейно издание на
Световния кооперативен монитор 2021, разработено съвместно от
Международния кооперативен алианс и Европейския институт за
изследване на кооперациите и социалните предприятия (EURISCE).
Документът повишава информираността на широката общественост
за ролята, значимостта и приноса на кооперациите във всички сектори
на икономиката. Юбилейното издание на Монитора включва
тематични раздели „Кооперациите в изпълнение на Целите за
устойчиво развитие” и „Кооперациите на преден план при
възстановяването от здравната пандемия COVID-19”. Генералния
секретар на ООН в своя доклад „Кооперациите и социалното развитие”
акцентира върху статистическите данни, посочени в Монитор 2021, а
именно, че Топ 300 кооперациите в света генерират 2,14 трилиона
щатски долара годишен стопански оборот, а заедно с кооперациите от
всички бизнес сектори реализират над 2,6 трилиона щатски долара
годишен стопански оборот, отреждащ на кооперативния бизнес
достойно място сред 10-те най-развити световни икономики.

Изборни Генерални асамблеи в региони на МКА
През септември, октомври и ноември 2021 година бяха проведени
изборни Генерални асамблеи и делегатите избраха ново ръководство в
регионите на МКА, както следва:.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Кооперативна Европа
Сузане Уестхаузен „Кооперационен” Дания
Президент на Кооперативна Европа – Европейски
регион на МКА

Регион Азия и Пасифик
Д-р Чандрапал Сингх Ядав, Национална федерация на
потребителните кооперации, Индия
Президент на МКА – регион Азия и Пасифик

Регион Африка
Ориоми Айола, Федерация на кооперациите, Нигерия
Президент на МКА – регион Африка

КООП Япония: Иновации в търговията
Съюзът на потребителните кооперации, Япония (JCCU), съвместно с
три регионални бизнес федерации на потребителни кооперации
стартира проект за насърчаване на дигиталната трансформация на
потребителните кооперации в Япония.
Пилотният проект включва две нови дигитални услуги, а след успешен
старт ще се прилага в кооперациите, членове на JCCU:
1 ） "КООП Мастършеф” - уеб услуга,
която позволява на потребителите да
поръчват продукти за над 1000
готварски рецепти, публикувани на
специално
разработения
уебсайт
„КООП Мастършеф”.
2) Оптимизиране на логистиката
Транспортирането на стоки до дома,
поръчани от онлайн магазин КООП в
цялата страна се определя от
логистична програма, но маршрутът
не винаги е най-оптималния. Чрез
изкуствения
интелект
„Loogia”
пилотно ще се избира оптимален
маршрут,
водещ
до
намаляване
времето за доставка и разходи за пробег.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Френското председателство на Съвета на Европейския съюз
На 1 януари 2022 година Франция пое
ротационното председателство на Съвета на
Европейския съюз за период от 6 месеца.
Френското
правителство
обяви,
че
председателството ще премине под мотото
„Възстановяване,
сила
,принадлежност”.
Кооперативна Европа изразява опасения, че не е включено подробно
обсъждане на предложения от Европейската комисия План за действие
за социалната икономика.
Кооперативна Европа приветства разглеждане на ключовите мерки в
създаването на подходяща бизнес среда и възможности за финансиране
на малките и средни предприятия и по-специално кооперациите.
Кооперативна Европа очаква да се предприемат конкретни действия
за изпълнение на амбициозната програма на френското
председателство през първата половина на 2022 година.

Проект за младежко кооперативно предприемачество
Кооперативна
Европа
в
партньорство
с
девет
кооперативни организации с
бенефициент
Кооперативен
Колеж
Великобритания
по
проект YOUCOOPE, финансиран
от Европейския съюз. Проектът
цели да насърчи образователните институции да включат
кооперативния модел в своите учебни програми и да го популяризират
сред студентите и младите предприемачи.
Проектът ще допринесе за:
• Проектиране на иновативни модули за обучение с ресурси,
методология и инструменти за преподавателите за интегриране на
програми за кооперативно предприемачество в техните учебни
програми;
• Засилване на сътрудничеството между образователните
институции и кооперациите в създаване на дълготрайни
партньорства;
• Насърчаване на участниците в сътрудничество между
кооперациите от съответния регион;
• Развитие на кооперативното предприемачество като водещ
избор при стартиране на бизнес сред младите хора;

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Тълкуване на кооперативните принципи
1ви Кооперативен принцип: Доброволно и отворено членство
„Кооперациите
са
доброволни
организации”. "Доброволна организация" е
тази, която се формира от свободния
избор на лицата, членуващи в нея. Като
доброволни организации, кооперациите
трябва да имат права и свободи, както и
свободата на техните членове да ги
учредяват.

„Отворени за всички хора” потвърждава
общия
ангажимент
за
признаване
правото всеки човек да участва в
кооперацията, което е основен ангажимент на всички кооперации от
възникването им през 19 век. Това акцентира на факта, че не трябва
да се налагат произволни ограничения върху лицата, които желаят да
станат членове, като единственото ограничение за членство е
ограничението, наложено от целите на кооперацията.

„Могат да използват техните услуги” признава, че кооперациите са
организирани за изпълнение на специфични цели. В много случаи те
могат ефективно да обслужват само определен вид членове или
ограничен брой членове. С други думи, може да има разбираеми и
приемливи причини, поради които кооперацията може да наложи
ограничение на членството. В противен случай кооперацията не
трябва да налага ограничение на членството. Потребителните
кооперации са отворени за всички потребители на техните услуги в
населените места, в които работят.

„Желание да поемат отговорностите, свързани с членството”
напомня на членовете, че членството е отворено за тях, но и
членовете също трябва да поемат задълженията, произтичащи от
членството.

„Членството" е централен елемент на кооперацията, която е
съвместно притежавана и демократично управлява от физически лица,
доброволно присъединили се към нея.

„Дискриминацията” е несправедливо или с предразсъдъци третиране на
различни категории хора. Във фразата „без полова, социална, расова,
политическа или религиозна дискриминация” предлогът „без” управлява
съществителното дискриминация. Принципът изисква отворено
членство за всички „без дискриминация”, независимо от каквато и да е
лична характеристика.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЕС Обща селскостопанска политика и
Стратегията „От фермата до трапезата”
Европейската асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП)
подкрепя изпълнението на Стратегическите планове по Общата
селскостопанска политика и
Стратегията “От фермата до
трапезата”, обхващаща цялата верига за доставка на храни.
Законодателните предложения включват:
■ нови правила за използване на пестицидите
■ мерки за намаляване хранителните отпадъци
■ нови правила за етикетирането на храните
■ реформа в селскостопанската политика на ЕС
Представяме ви целите на „Общата селскостопанска политика” и
Стратегията „От фермата до трапезата”:

И през 2022 година ЕВРО КООП активно ще продължава да се включва с
инициативи, свързани с прилагането на Общата селскостопанска
политика и амбициозната Стратегия „От фермата до трапезата”,
целяща опазване на околната среда, предлагане на здравословни храни на
потребителите и подкрепа на земеделските производители.

Ероски Испания с нова инициатива в търговията
Стартиралата кампания „Здравословно меню за едно
евро” цели да демонстрира, че можеш да се храниш
балансирано. Здравословните менюта са изготвени
от Ева Госене, диетолог в EROSKI и са с доказани ползи
за здравето. Потребителите научават полезни
навици за храненето като напр. това, че всяка
порция трябва да съдържа 50 % плодове и зеленчуци, 25 % бобови, ядки и
семена и 25 % протеини като месо, риба.
Ероски Испания, основана през 1969 година е
потребителна кооперация, която управлява 1000
магазина "КООП" в цялата страна.

Да последваме добрия пример:

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ПК „Наркооп”, Кубрат с интересна инициатива в търговията
Потребителна кооперация „Наркооп”, Кубрат
организира конкурс „Най-лоялен КООП клиент за
месец декември 2021” с цел насърчаване на
покупките от търговска верига „КООП”.
В конкурса имаха право да участват
притежателите на клиентска карта
„КООП” с покупки за над 400 лева за
период от един месец (края на
ноември до края на декември 2021). Наградите за
победителите бяха ваучери за пазаруване в магазини от
търговска верига „КООП” на ПК „Наркооп”, Кубрат и
множество предметни награди.

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