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Приветствие от Ариел Гуарко - Президент на МКА
Уважаеми членове,
Измина една трудна година. Може би една от
най-сложните през които е преминавало
кооперативното движение през последното
десетилетие. Но здравната криза, породена от
COVID-19 ни припомни, че силата ни е в
единството, a кооперативните ценности и
принципи са приложими и полезни не само за
кооперациите, но и за обществото като цяло.
През 2020 глобалното кооперативно движение
се подготвяше да отбележи значим юбилей – 125 години от
основаването на Международния кооперативен алианс. Ограниченията
обаче отложиха във времето най-важното събитие - провеждането на
Световния кооперативен конгрес. Надеждата ни е да се проведе през
декември тази година в Сеул, Южна Корея.
Позволете ми да изразя своята огромна признателност към усилията на
над 1 милиард членове, обединени в 3 милиона кооперации, които
активно се включиха заедно с националните правителства в подкрепа
на местното население.
Въпреки несигурността от пандемията доказахме, че верният път за
преодоляване на последствията от кризата COVID-19 е солидарността.
Здравните кооперации провеждаха мащабни информационни кампании за
спазване на противоепидемичните мерки, потребителните кооперации
мобилизираха ресурсите си и гарантираха доставката на стоки и услуги
от първа необходимост в малките и отдалечени населени места,
финансовите и застрахователните кооперации пренастроиха своите
инструменти с цел запазване на малкия и среден бизнес, а жилищните
кооперации продължиха да предоставят на хората достъп до желания
от тях дом. Но акцентът, който трябва да поставим е, че
кооперациите в условията на здравна и икономическа криза успяха да
съхранят работните места, но не само да ги съхранят, а да продължат
да осигуряват достойни работни места.
Искрено се надявам, че вие, вашите семейства и приятели сте здрави и
с вяра, че 2021 ще бъде по-добра за всички нас.

Кооперативните принципи в действие
Засилването на кооперативната идентичност е
темата на Световния кооперативен конгрес по повод
125 години от създаването на Международния
кооперативен алианс. По този повод бе публикувана
книга „Приносът на кооперативното движение в
преодоляване на глобалните предизвикателства днес“ с
автор Ариел Гуарко – Президент на МКА. Този важен
документ изследва положителното въздействие на
кооперативния бизнес модел в социален, икономически и екологичен
аспект. Авторът отправя апел към глобалното кооперативно
движение: „… за по-широко прилагане и повече видимост на
кооперативните принципи и ценности в преодоляване на
предизвикателствата, пред които е изправено човечеството днес…“

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Кооперациите за един по-добър свят
В края на 2020 година стартира
официалната интернет страница на
проекта, целта на които е заснемане на
късометражни кооперативни филми. През
изминалата година италианският екип в
състав Сара Викари - изследовател и
Андреа Манкори – филмов режисьор събра
и документира истории за дейността на
кооперации от всички региони на МКА,
допринесли за намаляване на бедността и
насърчаване на устойчивото развитие чрез използване на творчески и
иновативни методи. Проектът повиши видимостта на кооперациите,
които подобряват благосъстоянието на хората, както и повиши
информираността за ролята на кооперациите за местните икономики.
За повече информация: www.aroundtheworld.coop

Световен кооперативен монитор 2020
На 20 януари ще се проведе уебинар,
организиран от Международния кооперативен
алианс и Европейския институт за изследване
на кооперациите и социалните предприятия
(EURISCE), на които ще бъде представено
изданието 2020 на Световния кооперативен
монитор. Мониторът спомага за повишаване информираността на
широката общественост за ролята и значимостта на кооперативния
бизнес във всички сектори на световната икономика. В следващия
издания на електронния бюлетин ще ви запознаем с ключови цифри за
отделните сектори на кооперативния бизнес.

Обратно броене до Световния кооперативен конгрес
Отложеният
юбилеен
Световен
кооперативен конгрес поради кризата
COVID-19 и въведените ограничителни
противоепидемични мерки в целия свят е
нарочен да се проведе в периода 1-3
декември 2021 в Сеул – столицата на
Южна Корея. Важен акцент за 2021 година е, че кооперативната
идентичност ще бъде ключова тема едновременно на Международния
кооперативен ден – 3 юли и Световния кооперативен конгрес. За повече
информация: https://icaworldcoopcongress.coop/

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Приветствие от Жан Луи Бансел –
Президент на Кооперативна Европа
Уважаеми членове,
Измина една трудна и необичайна за
целия свят година. Пандемията разклати
Европа и света из основи, подлагайки на
изпитание здравните и социалните
системи,
нашите
общества
и
икономики, нашия начин на живот и общуване. Кооперациите, както
много други икономически сектори бяха засегнати от кризата COVID19. Затова особен интересен и полезен за всички кооперации бе
специално създадения раздел на уебсайта на Кооперативна Европа.
Още в първите дни на обявеното извънредно положение,
предизвикано от пандемията ежедневно започна да постъпва
информация за ролята и приносът на кооперативния бизнес в
преодоляване на кризата с COVID-19, съобразена с предприетите от
европейските институции препоръки и мерки.
Европейското кооперативно движение разработи и представи
становище по проекта на Европейската комисия за мащабен план за
възстановяване „Следващото поколение ЕС“, гарантиращ съгласувано,
приобщаващо и справедливо възстановяване на всички страни-членки.
Инициативата е ясен знак, че когато се действа солидарно, всяка една
подкрепа гарантира успешно развитие в бъдеще.
Особено важно е да подчертая, че кооперативният бизнес модел
получи заслуженото си признание от страна на европейските
институции, доказвайки устойчивостта си по време на криза.
Поставяне на хората на първо място, идеята която е в сърцевината
на кооперациите подчертава ангажираността на кооперативното
движение към местните общности.
Скъпи кооператори, пожелавам ви здрава и успешна 2021 година!

Нова стратегия за МСП в Европейския съюз
В
края
на
2020
Европейският
парламент прие доклад, изготвен от
Комисията
„Промишленост,
изследвания и енергетика“ (ITRE) на
тема „Нова стратегия за малките и
средни
предприятия
(МСП)
в
Европейския съюз в подкрепа на
кооперациите“. Този важен документ подчертава необходимостта
от актуализиране на регламентите за МСП, повлияни от кризата
COVID-19 за постигане на социално, икономическо и екологично
устойчиво общество и конкурентна икономика. В доклада се посочва,
че кооперациите и другите предприятия от социалната икономика
са силно засегнати от кризата и трябва да бъдат разработени,
предложени и приети специфични мерки в тяхна подкрепа.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

СЛОВАКИЯ
■ 303 кооперации;
■ 433 328 член-кооператори;
■ 23 799 заети;
■ Годишен оборот: над 2.38 млрд. евро;

СЕКТОРИ НА КООПЕРАТИВНИЯ БИЗНЕС

ЗЕМЕДЕЛИЕ

ТЪРГОВИЯ

Кооперации

136

Членове

170 219

Членове

5654

Заети

14 037

Заети

6066

Годишен оборот

Годишен оборот

1,2 милиарда €

ЖИЛИЩЕН
Кооперации
Членове
Заети

1,23 милиарда €

ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ
85
256 243
1482

Кооперации

52

Членове

1212

Заети

2214

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Приветствие от Матиас Фидлер,
Президент на ЕВРО КООП
Уважаеми членове,
Измина една динамична година, натоварена
с предизвикателства от безпрецедентен
мащаб, година в която потребителните
кооперации в Европа въпреки пандемията,
продължиха да обслужват членовете и
потребителите.
Извънредното положение постави пред
сериозни изпитания цялото общество.
Наложи се потребителните кооперации за
броени дни да реорганизират дейността си,
за да продължат да подпомагат своите членове в момент на найголяма нужда от подкрепа.
Служителите, работещи в над 36 000 магазина „КООП“ и логистичните
центрове са нашите съвременни герои, защото те мобилизираха
всичките си ресурси, за да гарантират доставката на стоки и услуги за
30 милиона член-кооператори и милиони други граждани в цяла Европа.
176-годишната история на потребителните кооперации доказа, че
кооперациите преодоляват трудностите и в най-тежки времена,
защото отстояват кооперативните ценности и принципи.
2021 година ще премине под мотото за силна кооперативна
идентичност. Като едно голямо кооперативно семейство бизнесът ни
е подчинен на хората и техните потребности. За да бъдем полезни на
нашите членове и обществото като цяло всеки от нас трябва да
работи отговорно.
Скъпи кооператори предстои ни много работа през 2021, затова на
първо място да си пожелаем здраве и да продължим да черпим сила от
сътрудничеството, което ни прави по-силни.

Интересна инициатива:
Вкусно пътешествие в света на храната
Съюзът на потребителните кооперации, Финландия (S
Group) е приел Манифест за популяризиране на
здравословното хранене сред децата. Идеята е чрез
посещения на магазините „КООП“, специално
организирани за деца да се създадат навици за
здравословен и информиран избор. По достъпен и
забавен начин търговските консултанти запознават
децата с различните храни и произхода им, кои са
полезни и вредни, къде се отглеждат плодовете и
зеленчуците и др, като идеята е това да се превърне във вкусно
пътешествие в света на храната. Тази инициатива получи широка
подкрепа сред училищата като едно практическо обучение извън
класната стая. Към инициативата вече се присъединиха голям брой
кооперации и чрез положителният отзвук се даде гласност на това
полезно и интересно начинание.

Въпреки
пандемията
през
2020,
Централният кооперативен съюз продължи
да внедрява иновации в различните
кооперативни бизнес сектори. Това породи
идеята да предостави на „СБР Здраве“,
Банкя специализиран здравен автомобил възможност за предлагане на качествени
мобилни медицински услуги в
малките,
високопланински
и
труднодостъпни
населени места в различни региони на
страната, в които не се предлага
медицинска
помощ.
Автомобилът
е
оборудван с апаратура за медицинска помощ
и за мобилни медицински услуги в областта
на кардиологията, неврологията, ендокринологията и вътрешните
болест, извършване на експресни изследвания на кръвната захар,
педиатрична помощ и други.
За повече информация в световен
мащаб повече от 3300 здравни
кооперации в 75 страни, осигуряват
ефективно
здравеопазване
и
социални грижа на база свободен
избор и обслужват около 100
милиона домакинства.
За
повече
информация:
http://www.coopsbrzdrave.bg/

СКИ РЕГИОН НА МКА

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Мобилна специализирана медицинска помощ „КООП Грижа“

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

