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8ми март напомня за ролята и приноса на жените ДНЕС
към по-устойчиво УТРЕ
През 1975 година по време на
Международната година на жената
ООН започва да празнува 8 март като
Ден на жената в ООН. Две години по
късно през декември 1977 година
Общото събрание на ООН приема
специална
резолюция,
с
която
провъзгласява
8ми
март
за
Международен ден на жената, който се отбелязва всяка година от
държавите – членки в съответствие с техните исторически и
национални традиции.
През 2022 година Комитетът за равенство на половете към
Международния кооперативен алианс в своето обръщение по повод
8 март – Международния ден на жената, акцентира на важния принос
на глобалното кооперативно движение в създаването на равни права
и равни възможности.
Последните проучвания показват, че все повече водещи кооперации се
ръководят от жени и техният интерес към кооперативния бизнес
нараства, защото дава възможност за реализация, подобрява начина
им на живот, достъпа до образование, намалява бедността и така
допринася за по-успешното икономическо и социално развитие.
Привличането на жените в органите на управление на всички нива
позволява тяхното участие във вземането на важни политически,
икономически и социални решения в полза на обществото.
Комитетът за равенство на половете призовава организациите
членове на Международния кооперативен алианс и всички
кооператори да предприемат важни стъпки за засилване участието
на жените в управлението – път към устойчив прогрес за всички.
Време е да покажем, че глобалното кооперативно движение може да
бъде движение за икономическа, социална и политическа еманципация
за жените.
Но нека ДНЕС си припомним, че кооперативните ценности
демокрация, равенство, солидарност и грижа за обществото са
гарант за мирно съвместно съществуване в целия свят.

МКА – Азия и Пасифик

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Виетнамски кооперативен алианс
С признание за ролята и приноса на жените
Виетнамският кооперативен алианс, учреден
през 1993 година е представителната
организация
на 22 714 кооперативни
организации с 7 015 000 индивидуални членове.
Основните функции са: да представлява и
защитава правата и интересите на
членовете; да съгласува с министерствата и
браншовите организации планове за развитие
на кооперациите; да предоставя услуги и
подпомага развитието на кооперациите и кооперативните съюзи; да
участва във формулирането на политики и закони за кооперациите. По

повод 8 март - Международния ден на жената ръководството на
Виетнамският кооперативен алианс организира специална церемония за
служителите жени. Във Виетнам на жените се предоставя равен
достъп до демократично управление и участие в процесите за вземане
на решения. Жените активно допринасят за изпълнение Стратегията
за развитие на кооперациите на МКА и ключови приоритети за
развитие на Виетнамския кооперативен алианс.

КООП Япония:
В подкрепа на местните производители
Потребителна кооперация „Кумамото“ организира
КООП фермерски базар, в които взеха участие
150 местни производители на плодове, зеленчуци и
традиционни храни. Предимството на базара е, че
членовете на кооперацията закупуват директно
от производителя прясна, органична, сезонна храна,
направена от местна земеделска продукция.
Мнението на член-кооператорите и клиентите е, че обикновено
пазаруват от магазините от търговска верига „КООП”, но
приветстват организирането на базара, където можеш да закупиш
разнообразни местни продукти директно от производителите.
„…КООП Базарът подкрепя местното производство. Това е добър
инструмент да се стимулира популяризирането на традиционната
местна продукция и до членовете да достигат качествени продукти
на достъпна цена…“ с радост споделя ръководството на кооперацията.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

8ми март
КООП Гласът на жените
Кооперативният колеж Великобритания и
Медийната група „КООП Новини“ разработиха
съвместен проект „КООП Гласът на жените“.
Целта е да се предостави възможност на
жените да споделят добри практики и опит за
равните възможности в кариерното развитие.
Проектът предвижда много събития с гост – лектори водещи жени лидери в кооперативното движение.
На 16 февруари Сузане Уестхаузен – Президент на Кооперативна Европа
беше поканена на онлайн конференцията КООП Гласът на жените в
КООП, за да сподели своя дългогодишния си опит като кооперативен
лидер.
Сузане Уестхаузен сподели интересни моменти от кариерата си в
кооперативното движение в Кооперационен Дания и изрази своето
удовлетворение от признанието от европейското кооперативно
движението с избиранането й за втората жена-президент след Дама
Полин Грийн.

Уебсайтът на Кооперативна Европа с нова визия
Днес 80 % от посещенията на
уебсайтове се извършват през
мобилни телефони и таблети.
Това беше една от основните
причини Кооперативна Европа да
предприеме
обновяване
на
уебсайта
си,
съвместно
с
кооперация за информационни
технологии „Startin'blox“. Целта
беше да се разработи добре изглеждащ и лесен за използване уебсайт.
Какви са конкретните ползи от редизайна:
• По- лесна навигация на уебсайта, оптимизиран за ползване от
различни мобилни устройства;
• Добавяне на нови функционалности и актуализиране на раздел КООП
Зона за организациите – членки на Кооперативна Европа;
• Подобряване на съдържанието и реорганизиране на информацията и
добавяне на специална секция „Новини и публикации”
Новата визия на уебсайта ще допринесе за повишаване видимостта и
осведомеността на потребителите за кооперациите в Европа.
Уебсайтът предстои да стартира до края на март 2022.

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Тълкуване на кооперативните принципи
2ри Кооперативен принцип:
Демократично управление от членовете
Кооперациите са демократични организации,
които се управляват от своите членове,
активно участващи в определянето на
политиката и вземането на решения.
Мъжете и жените, които са избрани в
органите на управление са отговорни пред
членовете на кооперацията, които имат
равни права - един член, един глас.
Демократичното управление означава, че
членовете управляват кооперацията, имат право да гласуват по
ключови стратегически решения и да бъдат избирани в органите на
управление. Кои са ключовите стратегически политически решения и
кой решения се делегират на управителните контролни органи зависи
от всяка кооперация, в съответствие с приетата Стратегия за
развитие на национално ниво.
„Мъжете и жените, които са избрани в органите на управление са
отговорни пред членовете на кооперацията”. Тази фраза напомня, че
заемат изборни длъжности заради гласуваното доверие от членовете
и работят в тяхна дългосрочна полза. Кооперациите не
„принадлежат” на избраните длъжностни лица, както и
„не принадлежат” на ръководството и служителите. Кооперациите
са съвместна собственост на членовете и избраните длъжностни
лица отговарят пред членовете за действията си през целия мандат.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЕС Новости
По-информативни етикети на храните
за европейските потребители
С цел преразглеждане правилата за
информация, обхващаща: единен
стандарт
за
посочване
на
опаковката
на
хранителната
стойност, страна на произход на
продукта
и
ясна
маркировка
„използвай преди” и „най-добър до”
Еворпейската комисия разработи
Пътна карта за етикетиране на храните. Информацията върху
етикета трябва да бъде вярна, лесно четлива и разбираема,
неподвеждаща
и
незаличима.
Европейската
асоциация
на
потребителните кооперации (ЕВРО КООП) подкрепя изпълнението на
Пътната карта за етикетиране на храните.

КООП Естония
Заслужено признание
В проведеното наскоро онлайн проучване
за ТОП работодатели в Естония се
включиха над 8000 участници от цялата
страна. За трета поредна година КООП
Естония получи заслужено признание и бе
избрана за най-желан работодател в
сектор „Търговия. Специалната награда
получи Керстин Яани – Директор „Човешки ресурси“ в КООП Естония.

КООП Нидерландия
Жените в управлението
КООП Нидерландия силно подкрепя равенството
между половете и даването на повече права на
жените като в подкрепа на този факт 30 % от
ръководните органи са жени. КООП Нидерландия
спазва принципа „еднакво заплащане за мъжете и
жените за еднаква работа”. В сектор „Търговия”
жените са основно обслужващ персонал в магазините
КООП като в последно време се наблюдава
тенденция за увеличаване броя на жени управители
на магазини КООП.

Работна визита в България на д-р Ариел
Президент на Международния кооперативен алианс

Гуарко

-

От 23 до 25 февруари 2022 Централният кооперативен съюз бе
домакин на делово посещение на д-р Ариел Гуарко – Президент на
Международния кооперативен алианс. Визитата се осъществява в
сложен за глобалното кооперативно движение период, период на
здравна и икономическа криза, породена от COVID-19.
В рамките на визитата се проведе работна среща на тема „Приносът
на кооперациите в преодоляване на Пандемията COVID-19”, с
участието на лидерите на националните кооперативни организации
от:
- България: Централен кооперативен съюз; Национален съюз на
трудово- производителните кооперации; Централна кооперативна
банка
- Гърция: Кооперативна мрежа за социално и солидарно регионално
развитие /KAPA Network/
- Сърбия: Национален кооперативен алианс по земеделие и развитие на
селските райони /ZSP Белград/
В топла приятелска атмосфера премина срещата, по време на която
кооперативните лидери споделиха опит и добри практики, обсъдиха
предизвикателствата пред кооперациите, а ползотворните дискусии
бяха насочени към повишаване видимостта, конкурентоспособността
на кооперациите и нови възможности за сътрудничество кооперация
до кооперация (C-2-C) в региона.
В своето приветствие към гостите проф.д.ик.н. Петър Стефанов –
Председател на Централен кооперативен съюз сподели:
„…Пандемията COVID-19 ни напомни, че светът е наш общ дом, където
всеки от нас е уязвим, но кооперативните ценности и принципи дават
надежда, че след кризата ще погледнем света с други очи и още поуверено ще признаем, че кооперативният модел е верният път за един
по-добър свят…“.
Президентът на Международния кооперативен алианс д-р Ариел Гуарко
запозна участниците на срещата с ключовите приоритети в
развитието на глобалното кооперативно движение.
В рамките на Работната среща лидерите на националните
кооперативни организации посетиха и се запознаха с новите моменти
в дейността на кооперативните търговски дружества - СБР „Здраве“,
Банкя, Булминвекс-ГБ, Горна баня и Супермаркет „КООП“.

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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