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Посланието на Международния ден на кооперациите 2016
„Кооперациите: Движеща сила за устойчиво бъдеще“ бе избрано,
за да покаже приноса на кооперациите към Целите на ООН за
устойчиво развитие. Кооперациите са важни партньори за тяхното
постигане, насърчавайки социалното включване, грижата за
околната среда и значителното влияние върху световната
икономика. В този ден ние кооперациите ще покажем силната си
ангажираност и подкрепа към устойчивото развитие в света.
В периода 7-14 юли в Изложбеният център на ООН в Ню Йорк ще
се проведе изложба на снимки, отразяващи честването на деня от
кооперативните организации по целият свят.
Уважаеми колеги,
Имате възможността да изпратите до 4 юли снимки от
честването на празника във вашите кооперативни съюзи и
потребителни кооперации на е-майл: info@ccu-bg.com.
Ще бъдат избрани три тематични снимки, които ще
публикуваме в електронния бюлетин на ЦКС за месец юли.

Посещение на Президента на Международният кооперативен
алианс в регион Азия-Пасифик
По време на визитата си в регион Азия-Пасифик,
Моник Льору Президент на МКА посети Япония,
Корея и Китай. Програмата и включваше посещение
в кооперации в областта Фукушима, които чрез
различни
фермерски
програми
за
обучение
подпомагат местното население да преодолее
последиците от земетресението през 2011. При
срещата си г-н Вон Ким - новоизбраният президент
на Националната федерация на земеделските
кооперации в Корея, тя обсъди значението на кооперативната автономност и
взаимопомощ. Федерацията притежава един от най-големите дистрибуционни
центрове за земеделски и морски продукти в страната. В Китай, тя се запозна с
онлайн платформата за електронна търговия на Всекитайската федерация на
кооперациите за доставки и маркетинг, както и с дейността на Всекитайската
федерация на занаятчийските кооперациите.
Посещението в региона даде възможности за запознаването с много нови и
вдъхновяващи съвместни проекти за развитието на кооперативният бизнес.

Нов доклад: „Капиталът-многоразискван въпрос
за кооперациите“
Комисията Блу Рибън (включваща представители на бизнеса,
научните
и
академични
среди)
към
Международният
кооперативен алианс публикува нов доклад „Капиталътмногоразискван въпрос за кооперациите“, който изследва идеи
и варианти от които, кооперациите имат потребност и
задълбочено проучва въпросите пред кооперациите в търсене или използване
на капитала за растеж и по-нататъшно развитие.
Докладът
проследява
връзката
между
кооперативният
капитал
и
кооперативните принципи.
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НОВИНИ ОТ РЕГИОНИТЕ НА МКА

Регион Азия-Пасифик:

Кооперативна научно-изследователска конференция
Азия-Пасифик

Кооперациите и устойчивото развитие е темата на 11-та регионална
научноизследователска конференция на регион Азия-Пасифик, която ще се
проведе в Ню Делхи през юни. Конференцията ще се фокусира върху 17-те
цели за устойчиво развитие, приети от ООН през миналата година.

СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
(CCW)

Национална асоциация на потребителните кооперации,
Германия (Zdk)
Асоциацията е основана през 1948 година, с цел
представителство
интересите
на
потребителните
кооперации пред публичните власти, както и предоставяне на консултантски
услуги на членовете в областта на кооперативното законодателство (особено
по отношение на данъчното право). Съвременните потребителни кооперации в
Германия осъществяват не само търговска дейност, но и развиват и други като
медия и реклама – чрез издаване на кооперативен вестник, доставка на
електроенергия - потребителна кооперация „Грийнпис енергия” предоставя
електричество на повече от 12 000 човека и има собствени електроцентрали.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Европейски регион на МКА
Европейско младежко събитие, Страсбург 2016
На 20 и 21 май, Кооперативна Европа и Младежка
кооперативна мрежа проведоха два работни
семинара в рамките на Европейското младежко
събитие, организирано от Европейският парламент
в Страсбург, Франция. Семинарите демонстрираха
значимостта на кооперативният бизнес модел в
привличането на младите хора в тях. Първият
семинар на тема „Сподели и ние ще се погрижим“
имаше за цел да насърчи създаването на
кооперации в сферата на услугите. Вторият семинар „Бизнес над печалбата“
дискутира намирането на решения на местни проблеми, като младежката
безработица, младежката икономическа миграция и липса на икономическа и
социална сигурност и други въпроси които могат да решени чрез
кооперативният бизнес модел.

Европейски
проект
за
намаляване
на
младежката
безработица сред младите хора и създаване на кооперации
Кооперативна
Европа
е
в
процес
на
кандидатстване за проект по предложение на
ЕС и като част от плана за предприемачество
до 2020 г. на тема „Намаляване на младежката
безработица и създаване на кооперации“.
Целта на проекта е да се представят найдобрите практики в борбата с младежката
безработица и създаването на работни места в
кооперациите и създаването на специални програми за работа в тях.
Координацията по осъществяването на проекта ще бъде под ръководството на
Кооперативна Европа в партньорство с Европейската младежка кооперативна
мрежа.

Европейски дни за развитие 2016
На 16 и 17 юни, Кооперативна Европа ще вземе
участие в Европейските дни на развитието, където ще
бъде представена и платформата за развитие на
кооперациите. Чрез представянето на проекти и
дейности по света, Кооперативна Европа иска да
представи кооперативният бизнес модел и да
подчертае негова важна роля в международното
развитие.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2016
юни Заседание на Борда на Кооперативна Европа, Париж, Франция
юни „Европейска конференция за социална икономика“ - организирана
съвместно с КООП Франция и Френското министерство
за социална икономика.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
Кооперативната група на Великобритания с нова идентичност
Кооперативна група - Великобритания напълно
преоткри своята визуална идентичност, като се върна
към своите корени и прие обичайното синьо лого от
1968 г. Новата визия ще бъде съпътствана и с нова
инициатива, която ще дава 5% отстъпка на членкооператорите при покупна на стоки с марката КООП
и допълнително 1% за подкрепа на местни
инициативи. В новата концепция водещо място ще заема членството в
общността и разпределянето на дивидентите. До 2018 г. ще бъдат напълно
реконструирани и обновени над 2000 магазина.

КООП Дания в партньорство с Eataly
Най-успешният италиански ресторант за хранене
Eataly ( 40% собственост на Кооп Италия) влезе в
партньорство с Кооп Дания. Първият обект в Дания,
който се очаква да комбинира супермаркет и
ресторант ще бъде открит в навечерието на Коледа.
Веригата отвори първият си обект през 2007 година в
Торино, предлагайки вкусна италианска храна
широко позната в целият свят. Подобни магазини са открити и функционират
успешно в Ню Йорк, Сао Пауло и много други големи градове.

КООП Холандия отбелязва 125 години
от създаването на движението в страната

На 18 юни КООП Холандия ще отпразнува 125 години от създаването на
кооперативното движение в страната с грандиозен „оранжев“ (символ на
ентусиазъм и успех) фестивал, в който ще вземат участие редица известни
изпълнители и артисти.
По този повод КООП Холандия ще бъде домакин на Генерална асамблея 2016
на Европейската асоциация на потребителните кооперации - ЕВРО КООП,
която ще се проведе в гр. Ротердам.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2016
юни Генерална Асамблея, ЕВРО КООП, Ротердам, Холандия

Контакти:
Главна дирекция
„Международна дейност“
Тел: 02/987 88 30
e-mail: info@ccu-bg.com

