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Кооперациите за по-справедливо бъдеще
След продължителни консултации и активно
сътрудничество
на
Международния
кооперативен алианс с Департамента по
икономически и социални въпроси на ООН
(DESA) Докладът „Ролята на кооперациите в
социалното развитие”, на Антонио Гутериш
- Генералeн секретар на ООН бе представен на
76-ата Сесия на Общото събрание, проведена в периода 20-24
септември в Ню Йорк.
Докладът е публикуван на шестте официални езици на ООН. Акцентът
е поставен върху ключовата роля на кооперациите в устойчивото
социално и икономическо възстановяване след пандемията COVID-19 и
необходимостта
от
прилагането
на
Препоръка
193
на
Международната организация на труда за насърчаване на
кооперациите.
Важно място в документа е отделено на значимостта на
Декларацията за кооперативна идентичност на МКА, приета през 1995
година
и
Глобалният
доклад:
Анализ
на
кооперативното
законодателство, разработен в рамките на Партньорската програма
МКА – ЕС.
Заключителната препоръка на доклада е за създаване на поблагоприятна законодателна рамка на страните – членки на ООН за
признаване и подкрепа на кооперациите – важни фактори за развитие
на кооперативното движение.
Международният кооперативен алианс с голямо задоволство прие
призива за създаване на обща кооперативна правна рамка за
кооперациите от всички сектори.

MKA – регион Африка
Кооперациите - двигател за прогрес за младежите в Африка
Централата
за
развитие
на
кооперациите, Африка в партньорство
с
Министерството
на
туризма,
транспорта, занаятите и социалната
икономика организира в Национален
младежки форум в Рабат, Мароко. В
рамките на форума се проведе
церемонията по награждаване на
победителите в конкурса „Кооперативно поколение”. Съгласно
условията на конкурса най-добрите иновативни идеи за младежки
кооперации със силно икономическо, социално и екологично въздействие
бяха отличени и финансирани.
Партньорството
между
кооперациите,
Министерството
и
заинтересованите лица е продължение на усилията в подкрепа на
кооперативния сектор в Мароко в дух на иновации и взаимно
сътрудничество.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

МКА - Регион Америки:
Сътрудничеството между кооперациите в действие
Конфедерация
на
кооперациите
(Конфекооп), Колумбия, и Коопермондо,
част
от
Конфедерация
на
кооперациите,
Италия
подписаха
Споразумение за сътрудничество. В
резултат
на
споразумението
Коопермондо подпомогна финансово 60 кооперации в Колумбия за
производство на киноа, кафе, захар, плодове и аквакултури с 6000 заети.
Партньорите ще продължат съвместните си дейности и споделяне на
информация в изпълнение на Споразумението, както и ще си стартират
сътрудничество с Националната служба за обучение (СЕНА), Колумбия,
търговската камара.

Световна организация на потребителните кооперации /CCW/
КООП Юбилей
190 години потребителни кооперации в Русия
Международният
кооперативен
форум
„Потребителната
кооперация
–
възможности за всеки в полза на всеобщото
благо”, по повод 190 годишния юбилей се
проведе в периода 1-2 октомври 2021 в Тула,
Руска федерация с домакин Централен съюз
на потребителните кооперации Руска
федерация
(ЦЕНТРОСЪЮЗ)
и
Правителството на регион Тула.
Целта на форума беше да представи
мащабната роля на потребителните
кооперации
в
Русия като
социално
ориентирани,
осъществяващи
многоотраслова дейност и допринасящи за
осигуряване на заетост на населението и
развитие на селските райони в полза на
хората, обществото и държавата.
Във форума взеха участие Ариел Гуарко –
Президент
на
Международния
кооперативен
алианс,
Съвета
на
федерацията
и
Държавната
дума,
ръководители на федерални и регионални
органи
на
изпълнителната
власт,
обществени организации, видни учени и
експерти.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Изборна Генерална асамблея на Кооперативна Европа
На 24 септември 2021 в Париж,
Франция се състоя хибридна Генерална
асамблея с домакин Националната
федерация на кооперативните банки
(FNCE), Франция, с участието на 55
делегати
от
55
национални
кооперативни организации, в т.ч.
Централния кооперативен съюз България. Поради пандемията бяха наложени ограничителни мерки по
един делегат от национална организация – член на Кооперативна
Европа. Проведен беше избор за Президент и Борд с мандат 2021 – 2025
година. За Президент бяха номинирани Иниго Албизури – Президент на
Испанската конфедерация на трудовите кооперации (COCETA) и Сузане
Уестхаузен – Директор, Кооперационен Дания. Делегатите избраха
Сузане Уестхаузен, втората жена-президент на Кооперативна Европа в
историята след Дама Полин Грийн. За членове на Борда бяха избрани:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Жак ДЕБРЮ, (КООП Белгия)
Петър СТЕФАНОВ, (Централен кооперативен съюз, България)
Вивиан УУДЪЛ, (Кооперациите Великобритания)
Андреас КАПЕС,(Германски кооперативен и Райфайзен съюз)
Катя де ЛУКА, (Италиански кооперативен алианс)
Мечислав ГРОДСКИ, (Национален кооперативен съвет, Полша)
Юнал ОРНЕК, (Съюз на горските кооперации, Турция)
Ану ПУСА (Конфедерация на кооперациите, Финландия)
Томас МАЙЕР, (КООП Франция)
Пернила БОНДЕ (КООП Швеция)
Представители на секторните организации в Борда са: Изабел ФЕРАН от
Европейската асоциация на кооперативните банки (EACB), Матиас ФИДЛЕР от
Европейската асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП), Джузепе
ГУЕРИНИ от Конфедерация на кооперациите в сферата на индустрията,
занаятите и услугите (CECOP), Леонардо ПОФЕРИ от Европейска конфедерация
на земеделските кооперации (Cogeca) и Дирк ВАНСИНД от Европейската
федерация на кооперациите за възобновяема енергия (Rescoop.EU).

На 26 октомври 2021 онлайн ще се проведе първото заседание на
новоизбрания Борд и конструира Президентството на Кооперативна
Европа.

ЕС Проект за младите хора
КООП Стартер 2.0
Днешното младо поколение е изправено пред
редица сериозни предизвикателства: висока
безработица, несигурни работни места и потрудна реализация на пазара на труда.
Проектът КООП Стартер 2.0 има за цел да
отговори на тях и насърчи кооперативното предприемачество сред
младите хора. Настоящият проект включва обучение за
популяризиране сред младите хора (15-35 години) на кооперативния
бизнес модел от ментори, млади посланици, обучители.
Партньорите на проекта са Кооперативна Европа, Еворпейската
младежка КООП мрежа и представители на кооперативни организации
от 6 страни (Белгия, Великобритания, Гърция, Дания, Италия и
Франция).

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

НА ФОКУС: ЕВРОПЕЙСКИТЕ КООПЕРАТИВНИ
СЕКТОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Европейски съюз на социалните аптеки (EUSP)
Европейският съюз на социалните аптеки
(EUSP) е основан през 1961 година с цел да
насърчи
сътрудничеството
между
организациите - членки, да ги информира за
най -новите европейски законодателни
промени и да предоставя платформа за
обмен на опит и информация. Около 46
милиона потребители в Европейския съюз
посещават ежедневно социални аптеки.
Европейските социални и кооперативни
аптеки се появяват в няколко страни от края
на 19 век нататък, които са създадени в
резултат на желанието от страна на организациите за социално
подпомагане да улеснят достъп до лекарства за по -бедните слоеве на
обществото.
Историческото призвание на социалните аптеки – лекарствата да
станат по -достъпни за населението като цяло и да се предостави подобро качество на фармацевтичните услуги.
Поради тази причина социалните аптеки поеха задачата да
гарантират на своите клиенти повече и по-подробна информация и
предоставяне на постоянни консултации на потребителите.
И накрая, социалните аптеки желаят да играят роля при
определянето и въвеждането на отговорни политика на
общественото здраве, която зачита обществения интерес и
интересите на своите потребители.
Създадени от и за потребители, социалните аптеки искат да
предоставят услуга в интерес на потребителите. Има неравномерно
развитие на социалните аптеки в цяла Европа, главно в резултат на
това, че съществуват законодателни пречки за съществуването им в
определени страни. Социалните аптеки присъстват в Белгия, Франция,
Италия, Холандия, Португалия, Швейцария и Великобритания. Тези
седем държави представляват около 2325 социални аптеки. Правните
ограничения им пречат да бъде създадени социални аптеки в Германия,
Дания, Испания, Люксембург и Гърция.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Редовно заседание на Борда на ЕВРО КООП
На 5 октомври 2021 във
Велкепавловице,
Чехия
се
проведе първото присъствено
заседание на Борда на ЕВРО
КООП след продължителния
период
на
ограничения
в
следствие
на
световната
здравна криза от 2020 година.
Домакините от Централния Съюз на потребителните кооперации в
Чехия и Моравия изразиха задоволство, че заседанието се провежда
присъствено. Дневният ред и програмата на заседанието включваха и
запознаване с най-новите моменти в развитието на търговска верига
КООП - първите 24/7 специално инсталирани автомати за доставка на
хранителни стоки. В резултат на нововъведението КООП Чехия е
победител в конкурса „2020 Иновативно предприятие на годината”,
категорията „Иновации и добри практики на годината”, организиран
от Мастъркард.
На Церемонията по награждаването Михал Чарни, главен изпълнителен
директор на Мастъркард за Чехия и Словакия сподели „…Иновацията на
КООП Чехия спомогна за промяна облика на търговия на дребно в Чехия
и наградата е заслужена…”.

КООП Испания – потребителите и здравословното хранене
Испанската конфедерация на потребителните
кооперации
(HISPACOOP)
проведе
онлайн
проучване сред потребителите относно
независимата, универсална, лесна за употреба и
ефективна система за етикетиране Nutri score
(това е комбинация от цветове и букви за
оценка на хранителната стойност на даден
продукт – от тъмнозелено А-продукти с висока хранителна
стойност, препоръчителни за по-честа консумация до червено Епродукти с по-голямото съдържание на сол, мазнини и др. съставки,
които е препоръчително да се консумират по-рядко).
Проучването е проведено съвместно с Министерство на
здравеопазването, в рамките на проект “Потребителите и
здравословното хранене”.
Констатацията е, че след представяне на разяснение на схемата 92%
от анкетираните смятат, че този етикет би им помогнал да
направят по -здравословен избор и ще им позволи да сравняват подобре сходни продукти от различни марки.
Най-голямата потребителна кооперация в Испания Ероски доброволно е
въвел системата Nutri score за продуктите с марка „КООП”.

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Обмяната на опит и добри практики
насърчава иновациите в бизнеса
Въведените
мерки,
в
резултат
на
световната здравна криза ограничиха
възможността национални кооперативни
организации от Европа и света да
реализират планирани делови посещения
с цел обмяна на опит и информация.
Затова и молбата на Управителния съвет
на Националната федерация на потребителните кооперации
(СПОЛЕМ), Полша да направи работно посещение в периода
11-18 септември 2021 в Централния кооперативен съюз се прие
радушно. В топла и приятелска атмосфера на 11 септември
проф.д.ик.н. Петър Стефанов – Председател на Централния
кооперативен съюз и ръководството проведоха делова среща с
26 членната делегация на Управителния съвет на СПОЛЕМ, на която
обмениха опит, информация, добри практики и идеи.
В тържествена обстановка в Националния
кооперативен музей проф.д.ик.н. Петър
Стефанов връчи на Ришард Ясковски –
Председател на СПОЛЕМ Почетния знак златен на Централния кооперативен съюз за
принос в развитието на сътрудничеството
между
националните
кооперативни
организации на двете страни.
Програмата на делегацията включваше работни посещения в
кооперативните търговски дружества
- СБР „Здраве“, Банкя,
Булминвекс-ГБ, Горна баня и Супермаркет „КООП“ и тиймбилдинг в
хотелски комплекс „Мелса КООП“, Несебър.
В официалното благодарствено писмо до Централния кооперативен
съюз в лицето на проф. д.ик.н. Петър Стефанов, делегацията на
СПОЛЕМ Полша изрази своето удовлетворение от проявеното
гостоприемство и сърдечност на екипа на ЦКС при подготовката и
осъществяването на програмата.
С това посещение се надяваме да се даде рестарт и активизира
сътрудничеството между националните кооперативните организации
от Полша и България.

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

