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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

ЮНЕСКО с признание към кооперативната идея
ЮНЕСКО включи кооперациите в
Списъка на нематериалното културно
наследство
на
човечеството.
Решението бе прието на проведеното
на 2 декември в Етиопия заседание
на Междуправителствения комитет за
опазване
на
нематериалното
културно наследство, който заседава
ежегодно, за да проучи номинациите,
предложени
от
държавитеучастнички
в
Конвенцията
за
опазване на нематериалното културно наследство от 2003 година.
В списъка кооперациите са описани като организации,
„допринасящи за създаване на общество чрез споделяне на
интереси и ценности, създавайки иновативни решения за
социалните
проблеми
създаването
на
работни места,
подпомагане на възрастните хора, опазване на околната среда и
проекти за възобновяема енергия“.
В началото на годината, колекцията от 3000 ръкописни писма на
Робърт Оуен, един от основателите на кооперативното движение,
бе добавена в Регистъра „Световна памет” на ЮНЕСКО.

Кооперациите: Да работим заедно за по-устойчиво развитие

Четвъртата Среща на върха на Кооперациите – Америки се проведе в периода
14-18 ноември в Монтевидео, Уругвай. Над 1200 лидера на кооперативни
организации от 23 страни от Латино-Американския регион активно дискутираха по
темите „Стратегически план за кооперациите 2017-2020” и „Приносът на
кооперациите в постигането на 17 Цели за устойчиво развитие на ООН”.
Интерес предизвикаха форумите за засилване ролята на социалната и солидарна
икономика и тематичните семинари за икономическата, социална и политическа
ситуация в региона. Ариел Гуарко – Президент на Конфедерация на кооперациите
(COOPERAR), Аржентина и Вицепрезидент на Кооперациите – Америки беше сред
ключовите докладчици като представи проекта на COOPERAR за постигане на
напредък в областта на солидарната икономика на местно ниво. В рамките на
проекта е създадена мрежа, която насърчава взаимодействието на кооперациите
със съответните местни общини. В рамките на Срещата се състоя и Първия
международен форум по кооперативно законодателство. В заключителната сесия
на Срещата на върха взе участие бившия президент на Уругвай Хосе Мужика, които
в своето приветствие към участниците сподели: „…Имаме образец за справяне с
трудностите, защото животът не е само в парите. Кооперациите като част от
солидарната икономика са по-близо до това, което е важно за хората, докато
корпоративните компании целят защита на транснационални интереси…”.

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
В този брой ви представяме:
Съюз на потребителните кооперации,Словакия (КООП Йеднота Група)
Първата кредитна кооперация в Словакия в
създадена през 1845 от Самуел Юркович. Днес
КООП Йеднота Група обединява 30 регионални
съюза, 9 логистични центъра и осигурява работа
на 14 000 заети.
Основната дейност на КООП Йеднота е търговия.
Търговска верига „КООП” включва 2225 магазина,
обединени в три основни типа: Potraviny – с площ
до 200 кв.м.;Supermarket – с площ от 200 до 1000
кв.м. и Tempo – с площ над 1000 кв.м.
Продуктите с марка КООП са 751, разделени в 3 категории:
 Добра цена;
 Традиционно качество;
 Премиум продукти;
КООП Йеднота е с най-висок принос в икономиката на страната като 74 % от
стоките в магазините КООП са произведени в Словакия. Организацията е сред
първите, въвели мобилно приложение за пазаруване на следния принцип: при
пазаруване в магазините КООП потребителят може да сканира до 5 продукта, които
да заплати онлайн през мобилното приложение.
КООП Йеднота издава 32 странично месечно списание, което е основно
средство за осъществяване на комуникация с потребителите и има за цел да
популяризира продуктите с марка КООП, да информира за най-нови дейности и
инициативи на Групата, включително маркетингови и дарителски кампании.
Списанието се разпространява безплатно и е комплимент за всеки клиент в
търговската верига „КООП”.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Европейски регион на МКА
Визията на кооперациите 2020: Устойчивост и растеж
Лидерите на
националните кооперативни
организации от 11 европейски страни обсъдиха
стратегическите приоритети в изпълнение на
поставените цели за развитие на кооперациите
до 2020 на редовното заседание на Борда на
Кооперативна Европа, проведено
на 5-6
декември 2016, домакин на което бе Централния
кооперативен съюз.
Специален гост на заседанието бе Чарлз Гулд –
генерален
директор
на
Международния
кооперативен алианс. В Стратегическото заседание на Кооперативна Европа взеха
участие и членове на Борда на Международния кооперативен алианс.
В своето приветствие към гостите Петър Стефанов , председател на Централния
кооперативен съюз, Вицепрезидент на Кооперативна Европа сподели „ …за мен е
чест , като домакин на това събитие от името на ръководството на Централния
кооперативен съюз да използвам възможността да ви запозная накратко с
историята, с постигнато от потребителните кооперации в България и техния
стремеж всеки ден, в цялата страна да бъдат най-близко до хората, до техните
потребности , готови отговорно и бързо да реагират на предизвикателствата , да
ги преодоляват и да работят в полза на своите членове и обществото като цяло,
създавайки им условия за по-добър живот…”. Членовете на Борда на Кооперативна
Европа активно дискутираха проблемите и възможностите за развитие и растеж на
кооперациите и акцентираха върху необходимостта националните кооперативни
организации в Европа да работят активно за привличане на нови индивидуални
членове, за устойчиво развитие на съществуващите и създаване на кооперации в
нови икономически сфери, за популяризиране
глобалната марка КООП, за
разширяване на бизнес сътрудничеството между кооперациите. Заседанието на
Борда на Кооперативна Европа се провежда в изключително важен момент, момент
на проявено доверие към кооперациите от страна на Европейската комисия.
Стартира изпълнението на Европейски проект за развитие на кооперациите в
регионите Европа, Азия-Пасифик, Южна и Северна Америка и Африка.
„………Европейският проект е сериозно предизвикателство, но и възможност за
утвърждаване на кооперациите като равностоен
и ключов партньор в
икономическото, социалното и екологично развитие във всички региони на
Международния кооперативен алианс и за постигане на Целите за устойчив растеж
на ООН…“ – заяви Дирк Ленхоф, президент на Кооперативна Европа, по време на
заседанието на Борда.
Членовете на Борда на Кооперативна Европа обсъдиха и приеха предложението на
Анейс Матис – регионален директор на организацията за участие на организацията
като водещ партньор в следните европейски проекти:
Трансформиране на малки и средни предприятия в кооперации;
Кооперациите: С грижа за възрастните хора;
Ключова роля на кооперациите в социалната икономика;
Бъдещето на колаборативната икономика и мястото на кооперациите в нея;
Разширяване мрежата на младите европейски кооператори.
С Почетен медал „10 години Кооперативна Европа“ – златен бе награден Петър
Стефанов,
председател на Централния кооперативен съюз, Вицепрезидент на
Кооперативна Европа, Президент на Световната организация на потребителните
кооперации и член на Борда на Международния кооперативен алианс. Отличието е
за неговия принос в
развитието
на европейското и световно кооперативно
движение. Наградата връчи Президентът на Кооперативна Европа Дирк Ленхоф в
присъствието на членовете на Борда.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Редовно заседание на Борда на ЕВРО КООП
По покана на кооперативна група Комарин на
18 ноември в Лимасол, Кипър се проведе
последното за 2016 заседание на Борда на
Евро Кооп. Членовете на Борда Приеха План
за работа и Бюджет 2017 на асоциацията и
обсъдихa:
● Стратегията за развитие за 2016-2018;
● Оптимизиране работните групи в ЕВРО КООП;
● Задълбочаване на бизнес сътрудничеството;
● Отбелязване на 60-та годишнина от
създаването на Евро Кооп
Интерес предизвика програмата за обмен на
кадри, която ще позволи на служители от
организациите членки на ЕВРО КООП да получат по-висока квалификация и
обучение в други организации членки. Програмата е планирана да стартира в
началото на 2017.
В рамките на срещата бе проведен семинар на тема „Диверсификация на
кооперациите“. Участниците представиха своите дейности и потенциал за
разширяване на кооперативния бизнес в нови икономически сфери. ЦКС България
представи хотелските комплекси „Кооп – Вашето място за почивка“ и изрази
желания за по-тясно сътрудничество в областта на кооперативния туризъм, като
възможност за опознаване на културата, традициите и историята на кооперативното
движение в страните на организациите – членки на ЕВРО КООП.
Като част от програмата участниците направиха работно посещение на
кооперативен дистрибуционен център, който изкупува цитрусови плодове и
зеленчуци от месните производители и подготвя продукцията за износ в 32 страни в
света.

КООП Дания – нова система за етикетиране
Потребителите
в Дания са все
по- загрижени
за
хуманното
отношение към
животните. По
този
повод
КООП Дания въведе нова система за
етикетиране,
която ще информира потребителите чрез скала от сърца - от 1 до 4, посочващи
отношението на хуманност при отглеждането на животните. Инициативата
предизвика интерес и насърчава фермерите в Дания към положително и хуманно
отношение към животните.

Пожелаваме ви
Весела Коледа и
Честита Нова 2017 Година!
от екипа на главна дирекция
„Международна дейност”

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

