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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Предизвикателствата пред бъдещето на трудовата заетост:
как кооперациите могат да бъдат част от решението
На 1-ви май, Международния ден на
труда,
Международният
кооперативен
алианс отбеляза своя принос в създаването
на устойчиви работни места заедно с над 3
милиона кооперации и над 1,2 милиарда
член-кооператори по целия свят, във всички
сектори на икономиката.
Днес светът страда от високи нива на
безработица и непълна заетост, особено сред
младите хора. Повишена е несигурността за
работните места, влошена е социалната защита и се увеличава неравенството.
Кооперациите са един от най-големите участници в трудовата заетост.
Приблизително 10% от заетото население по света, работи в
кооперациите. Ето защо те могат да бъдат част от решението на много от
предизвикателствата, пред които е изправено бъдещето на заетостта.
Ориентирани към човека и ръководени от и в полза на своите членове,
кооперациите имат за цел задоволяване на техните потребности и стремежи, без
значение дали те са клиенти, служители или потребители. Присъщият за
кооперациите капацитет за иновативност и адаптивност спрямо потребностите
на общността може да бъде инструмент за постигане на демокрация,
равенство и устойчивост на работното място.
Ариел Гуарко, президент на Международния кооперативен алианс, заяви:
„…Технологичните промени, икономиката, основана на знанието, многото данни
и делокализацията, са наред с всичко друго и фактори, които оказват бързо
влияние върху работната среда - и все още отчитаме проблеми като разлика в
заплащането на жените и мъжете, както и модерното робство, което засяга хора
от всички полове и възрастови групи по цял свят. Кооперациите предлагат друга
парадигма, в която приобщаването, участието и растежа вървят ръка за
ръка…“.
Международният кооперативен алианс приветства инициативата по повод
100 годишнината от създаването на Международната организация на труда
(МОТ) с фокус върху бъдещето на трудовата.
С препоръка 193/2002, МОТ призна кооперативния принос за създаване на
работни места. По този повод Международният кооперативен алианс се обръща
към правителствата с апел за:
Активно популяризиране на кооперативния модел като източник на
достойна заетост и общо благосъстояние на местно, национално и международно
ниво;
Промяна на условията за достъп до социална защита, така че всеки да
има достъп до нея;
Приемане на законодателство, позволяващо мониторинг за правилното
функциониране на кооперациите, включително в областта на правата на
работниците;
Насърчаване на диалога и съвместни инициативи на кооперативното
движение и синдикатите.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Укрепване на партньорството между МКА и МОТ
Ариел Гуарко – Президент на МКА
проведе среща с Гай Райдър – Генерален
директор на МОТ, за да обсъдят възможностите
за
активизиране
на
партньорството
и
актуализиране
на
Меморандума
за
разбирателство между двете организации.
По
повод
100-годишнината
от
създаването
на
МОТ,
Международният
кооперативен алианс подкрепи инициативата
за създаване на Глобална комисия към МОТ,
която ще обсъди и представи подробен анализ за „Бъдещето на трудовата
заетост“. В контекста на тази инициатива бе представено официалното
становище на кооперативното движение, а именно: „Кооперациите и бъдещето
на трудовата заетост“. В него се посочва ангажираността на кооперациите за
създаването и запазването на достойни работни места и са предложени
политически
препоръки,
насочени
към
популяризиране
приноса
на
кооперациите за бъдещето на трудовата заетост.

Доклад на Световната организация на здравните
кооперации
Наскоро бе публикуван докладът на
Световната
организация
на
здравните
кооперации (IHCO). В него особено място е
отделено
на
иновативния
подход
в
здравеопазването, който ще спомогне за
разработване на превантивни услуги и
подобряване благосъстоянието на хората.
Докладът разглежда здравните системи
в 13 страни, изследвайки предизвикателствата и потенциала на здравните кооперации да се справят с тях. Изследването
установи, че здравните кооперации са склонни да запълват празнините, оставяни
от другите доставчици, вместо да се конкурират с тях.
Друга важна констатация показва, че кооперациите са полезни, защото не
само предоставят услугите, но и съпричастността е присъща за тях. Разработени
са превантивни стратегии за намаляване на рисковите фактори за здравето и се
насърчават добрите взаимоотношения като гарант за по-качествени здравни
услуги. Като предприятия, ориентирани в полза на своите членове, кооперациите
също така са склонни да привличат повече доброволци - качество, особено
използвано в Италия и Канада. По същия начин, във Франция, здравните
предприятия от кооперативен тип стават все по-значими при колективните грижи.
Карлос Зарко, Президент на IHCO, заявява: "…Едно от основните
заключения на изследването е, че здравните кооперации имат голяма способност
да се адаптират към нов социално-икономически контекст, тъй като през годините
са демонстрирали своята пригодност за решаване на нововъзникващите
потребности в здравния сектор. Кооперативният бизнес модел се конкурира на
пазара като всеки друг, но значимостта му е в реинвестиране на резултата в
иновативни решения в здравния сектор, което гарантира неговата устойчивост...”.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Проектобюджет за Европейския съюз след 2020
На 2 май, Европейската комисия
публикува "Нов модерен бюджет за
Съюза на 27-те" - годишните бюджети
от 2021 до 2027, под формата на пакет
от предложения за Многогодишната
финансова рамка (МФР) след 2020.
Като ключов участник в социалната
икономика и представител на предприятия,
ориентирани към хората, Кооперативна
Европа подкрепя и приветства бюджет,
който ще даде възможност за постигане на реална добавена стойност в Европа,
в съответствие с нашите политически препоръки, заложени в Призива за
действие за "Кооперативното бъдеще на Европа", като същевременно се взимат
предвид актуалните въпроси като "Брекзит", мигрантската криза и особено
широкия дебат за Бъдещето на Европа.
Новият бюджет трябва да се фокусира върху повишаване конкурентноспособността на ЕС, за да се стимулира дългосрочният растеж и да се
преодолеят ключови проблеми като развитието на малките и средни
предприятия (МСП). Кооперативна Европа приветства оказваната от
Европейската
комисия
подкрепа
за
МСП
чрез
Програмата
за
конкурентоспособност и малки и средни предприятия (COSME), която частично
ще попадне към фонда „InvestEU“. Този фонд ще насърчи инвестиции, и ще
позволи достъпа до финансиране за МСП, а също така ще развие и
консолидира микрокредитирането и социалната икономика.
Анйес Матис, директор на Кооперативна Европа, заяви: „…Кооперациите,
които са значима част от социалната икономика, приветстват създаването на
фонда „InvestEU“. Надяваме си и отблизо ще следим в предложенията на
Европейската комисията, които ще бъдат публикувани през следващите
седмици, кооперациите да намерят своето признание…“.

…
Предстоящо събитие:
Европейска конференция на тема:
„Кооперациите: ключови партньори
в устойчивото развитие на Европа“ и
Генерална асамблея на
Кооперативна Европа, 16-18 май 2018
Хелзингор, Дания

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Новоизбран Президент на Европейския икономически
и социален комитет
Потребителните кооперации в Европа
приветстваха избирането на Лука Жайер,
дългогодишен приятел и поддръжник на
кооперациите за 32-ия Президент на
Европейския икономически и социален
комитет (мандат 2018 – 2020).
Основни
приоритети
в
неговата
програма са устойчивото развитие и
насърчаване на предприемачеството сред
младите хора, теми от изключителна
важност и за потребителните кооперации.
Във встъпителната си реч Лука Жайер, заяви: „…Днес на Европа е необходим
нов Ренесанс. Моят приоритет е приемане на нов Дневен ред за устойчива
Европа, възраждане ценностите на мира, отключвайки потенциала на
различните култури и поставяйки младите хора в центъра на развитието, както в
Европа, така и по света…“.

КООП Великобритания с пилотен екопроект
Неотдавна кооперациите на Острова предприеха две
инициативи в рамките на нов пилотен екопроект.
В няколко големи супермаркета от веригата КООП, включени
в пилотния проект бяха поставени автомати за връщане на
пластмасови бутилки.
Как работи системата?
При покупка на минерална вода клиентът плаща цена, в
която е включен допълнителен депозит, които след връщане на
празната бутилка се възстановява под формата на ваучер за
покупки или клиентът може да дари съответната сума за
благотворителност.
Друга интересна инициатива е отделянето на процент от
продажбите на минерална вода с марка „КООП“ във фонд „The one”, който
финансира проекти за достъп до чиста питейна вода в развиващите се страни.
Инициативите са част от ангажимента на кооперациите за насърчаване на
рециклирането и намаляване на отпадъците.

…
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

ЦЕЛ №10: Намаляване на социалното неравенство
Нито една от визиите предназначени за 2030 не би могла
да се реализира без повишаване на социалното равенство в и
между отделните страни. Никое бъдеще не може да бъде
устойчиво, ако не е предназначено за всички.
Кооперациите насърчават равенството по много начини.
Чрез отворено и доброволно членство, позволяващо на
всички, независимо от техния произход или социалноикономически статус да се присъединят, в случай че са
склонни да се посветят на отговорността да бъдат кооперативни членове. Чрез
активно ангажиране на членовете в управлението и дейността на кооперациите,
повишавайки тяхното представителство и глас и ангажирайки ги с прилагането
на приобщаващи бизнес практики. Чрез подобряваневане здравето на членовете
и техните домакинства.
Накратко, кооперациите поставят хората в центъра на развитието, а
равенството е една от ползите, получени в резултат.
Как кооперациите планират да постигнат цел №10?
Следните поети ангажименти ще покажат как кооперациите поставят човека
в центъра на своето развитие.

Кооперативната ангажираност в действие
В подкрепа на цел №10, много кооперации участващи в програмата
„Кооперациите с поглед към 2030”, се ангажират да повишат броя на своите
членове и да ги обвържат по-активно с техните кооперации. Алиансът на
трудовите кооперации (The Valley Alliance of Worker Co-operatives) в Кънектикът,
САЩ, се надява да повиши членството на работници до 50% и да удвои броя на
членовете на кооперацията си. Групата на кредитните кооперации (Crédit
Coopératif) във Франция, се ангажира да повиши броя на своите членове сред
хората в неравностойно положение. Кооперацията „Reset Social“, в Италия, има
за цел да повиши участието на своите членове-работници до 15%, включвайки
ги в управленските дейности (бюджетно представяне и генерални асамблеи).
Италианската енергийна кооперация „Centoraggi“, работи върху развитието на
проекти за осигуряване на работни места за бежанци в сферата на
възобновяемите енергийни източници.

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

