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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

7 ЮЛИ 2018 : КООПЕРАЦИИТЕ –
УСТОЙЧИВ БИЗНЕС В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
На 7 юли 2018 кооперациите в целия свят с
различни инициативи, мероприятия и празнични
тържества ще отбележат 96-я Международен
кооперативен ден и 24 –я Ден на кооперациите
в ООН на тема: „Кооперациите
устойчив
бизнес в полза на обществото“.
Устойчиви общества са тези, които са
загрижени за икономическото, социалното и
екологично развитие.
По
своята
същност,
кооперациите
допринасят в три важни насоки:
 икономически участници създават
работни места, поминък и генерират доходи;
 социални предприятия, в центъра на бизнеса им е поставен човека,
допринасяйки за социална справедливост;
 демократични структури, управлявани от техните членове и със значим
принос в полза на обществото и местните общности.
Кооперациите са значим партньор в постигане Целите за устойчиво развитие
на ООН и свързаните с тях начинания и инициативи.
През 2016, Международният кооперативен алианс стартира кампанията
www.Coopsfor2030.coop, за да демонстрира ангажираността на кооперациите
към Целите и да повиши видимостта на приносът им в съзиданието на един подобър свят.
Кооперациите имат опит в изграждането на устойчиви и гъвкави общества.
Например, много земеделски кооперации работят за поддържане на
дълголетието на земята, където отглеждат култури чрез устойчиви земеделски
практики. Потребителните кооперации все повече подкрепят устойчивото
снабдяване на своите продукти и образоват потребителите относно отговорното
потребление. Жилищните кооперации спомагат за осигуряването на безопасни и
достъпни жилища.
Кооперативните банки допринасят за стабилността благодарение на тяхната
близост до клиентите си и осигуряват достъп до финансиране на местно ниво и
са широко разпространени дори в отдалечените райони.
Кооперациите за комунални услуги предоставят достъп до електроенергия и
питейна вода в селските райони.
Работническите
и
социалните
кооперации
в
различни
сектори
(здравеопазване, комуникации, туризъм и др.) имат за цел да осигуряват стоки и
услуги по ефективен начин, като създават дългосрочни и устойчиви работни
места - и го правят по все по-природосъобразен начин.
По този повод Ариел Гуарко, президент на Международния кооперативен
алианс, заяви: „…На Международния ден на кооперациите ще покажем на света,
че растежа е възможен съвместно с демокрация и социална справедливост.
Нашите общества не могат да продължават да разхищават ресурсите и да
изключват хората. Трябва да подобрим настоящето и да запазим бъдещето за
следващите поколения. Горди сме да сме част от това движение.
Движение с ценности и принципи. Движение, насочено към социалната
справедливост и екологичната устойчивост…“.

Предстояща Генералната асамблея на МКА
На 21 октомври 2018 в Буенос Айрес, Аржентина ще се проведе
Генералната асамблея на МКА с домакин „COOPERAR“, Аржентина.
В рамките на Регионалната асамблея ще се проведе Кръгла маса,
посветена на създаването на регионална структура на потребителните
кооперации.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Генерална асамблея на Кооперативна Европа 2018
В периода 16-18 май в Хелзингор,
Дания
се
проведе
Генералната
асамблея на Кооперативна Европа, на
която
домакин
бе
датската
кооперативна
организация
„Кооперационен“.
Фокусът
бе
поставен
върху
ролята
на
кооперациите за постигане Целите за
устойчивото
развитие
на
ООН.
Делегатите
на
европейското
кооперативно движение обмениха
опит
и
идеи
за
по-нататъшно
разширяване влиянието на кооперациите.
Успоредно с това се проведе заседание и Генерална асамблея на
Европейската младежка КООП мрежа, в което участие взеха младежки
представители от Дания и другите европейски страни. Даден беше старт на
нова датска национална младежка мрежа под егидата на „Кооперационен“,
Дания.
Членовете на европейската мрежа участваха в 3 семинара: Разширяване
на националните младежки мрежи, Подготовка на европейски избори и
Създаване на глобално лятно училище, на които имаха възможността да
преминат обучение за това как да бъдат мобилизирани младите хора на
европейско и международно равнище.

Заседание на секторните организации
на Кооперативна Европа
На 11 април, в рамките на заседанието на Борда на МКА, Президентите и
представителите на кооперативните сектори в Европа, проведоха съвместно
заседание с Президента на Кооперативна Европа в Париж, Франция, на което
домакин бе КООП Франция. Всяка организация, включително Кооперативна
Европа,
представи
своята
работна
програма,
обсъди
бъдещите
предизвикателствата, възможностите, както и стратегията за развитие. На
заседанието бяха обсъдени теми от общо интерес за всички секторни
организации, които да бъдат разгледани през следващите месеци, като една от
темите беше подготовка на европейските избори за Европейски парламент.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

КООП Великобритания разширява своята търговска
верига
КООП Великобритания планира да отвори
100 нови магазини през 2018, както и да
модернизира още 150 в цялата страна.
Три приоритета са в центъра на растежа и
разширяването на КООП Великобритания през
последните три години. Един от тях е до края
на 2018 да бъдат отворени 700 нови или
модернизирани магазини, което ще създаде
1600 нови работни места.
КООП Великобритания обяснява този избор като желание да бъде близо до
местните общности и да обединява хората, както и предоставя на членовете
и клиентите си това от което имат най-голяма потребност – да отвори магазини
на правилното място, с разнообразие от продукти.
Стратегията за фокусиране върху основните ценности и принципи даде
резултат – само през последната година КООП Великобритания привлече над
1 000 000 нови членове.

Младите - източник за нови идеи
Опитът и знанията на над 4 милиона млади членове
имат неоценим принос! Ето защо Кооп Груп събра
идеите и мненията им за да отговори на въпроса:
"Можем ли да направим живота на младите хора
по-добър чрез членството в кооперациите?"
Резултатът от този колективен и споделен процес
бе тридневното събитие "Житейски умения за
младите хора на възраст от 16 до 19-години".
Събитието включваше серия от интерактивни
упражнения и игри, които бяха насочени към оползотворяване на потенциала на
младите хора за развитие на уменията им за изготвяне на бюджет, житейски
умения като увереност, ценностна система и различните начини за
доброволческата дейност.

Предстоящо събитие:
Конференция на тема:
„Потребителните кооперации: Визия и мисия 2030“
и Генерална асамблея на ЕВРО КООП,
27-28 юни 2018, София, България

КООП ИНИЦАТИВИ
ПРИНОСЪТ НА КООПЕРАЦИИТЕ
ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

КАМПАНИЯ НА МКА ЗА ПРИНОСА НА КООПЕРАЦИИТЕ
ЗА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАВИТИЕ
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Кооперациите са се доказали като отличен партньор в
превръщането на селищата в по-приобщаващи, сигурни,
гъвкави и отговорни към околната среда. Жилищните
кооперации осигуряват жилища за нуждаещите се и им
дават възможност да ги управляват спрямо техните
потребности. Застрахователните кооперации помагат на
хората, живеещи в опасност от природни бедствия и
климатични промени, да защитят домовете и поминъка си,
често когато други застрахователи не са готови да поемат
този риск. С грижа за общността като основополагащ принцип, кооперациите
имат дългосрочна визия за инвестиции с грижа за околната среда като
енергийна ефективност, сигурни и устойчиви строителни материали, и
устойчивост при природни бедствия.
Отвъд сигурните и устойчиви общности, кооперациите са пазители на
културата и историческото наследство. През декември 2016, ЮНЕСКО включи
кооперациите в Списъка на нематериално културно наследство на човечеството.

Кооперативната ангажираност в действие
в изпълнение на Цел 11
Съюзът на жилищните кооперации „Карачи“ в Пакистан, се ангажира до 2022
да разработи проект за достъпни жилища за своите членове, предоставяйки им
по-модерни жилища.
Кооперацията за солидарно развитие в Д. Р. Конго (Solidarité Pour Bâtir) ще
помогне за построяването и намирането на жилища за 15 000 конгоански
семейства.
Финансовата кооперация „Вансити“ в Канада ще финансира строителството
или реновирането на жилищa за членовете на общността.
Много културни кооперации в Италия, се ангажират да помогнат за
опазването на местното културно наследство. Например, социалната кооперация
„Копат“ и „Centro Studi e Restauro“ ще продължат да съхраняват произведения
на изкуството.

Главна дирекция
„Международна дейност“
Тел: 02/987 88 30
e-mail: info@ccu-bg.com
www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

