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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Видеопослание от Президента на МКА

„…Скъпи кооперативни приятели от целия свят,
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обединени в 3 милиона кооперации, осигуряващи 280 милиона работни
места и генериращи над
стопански оборот.

2,1 трилиона щатски долара годишен

Тези ключови цифри, характеризират ролята и

значимостта на глобалното кооперативно движение, ангажирано не
само към своите членове, но към обществото като цяло.
За съжаление тази година световната икономика бе изправена пред
сериозно предизвикателство - Пандемията COVID-19. Кооперациите от
всички сектори на икономиката реагираха солидарно, мобилизираха сили
и енергия, прилагайки на практика кооперативните ценности и
принципи в подпомагане на местните общности.
Обръщам се с благодарност към 313те национални кооперативни
организации от 110 страни за значимия им принос в съзиданието на един
по-добър свят. Нека ни е честит Юбилея…”.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Годишен доклад на ООН за младежта
Годишния доклад на ООН за младежта е водещ
документ на Департамента на ООН за
икономически и социални въпроси (UNDESA),
който
разглежда
въпроси
свързани
с
младежкото развитие по света. Докладът се
публикува на всеки 2 години. В тазгодишното
издание
2020
Младежко
социално
предприемачество и Програмата 2030 основна
тема е предприемачеството във всичките му
форми в подкрепа на младежката заетост и
принос в изпълнението на Целите за устойчиво
развитие. Достойно място в доклада е
отделено на кооперативното младежко
предприемачество в социалната сфера –
развиващо
уменията
на
младите
хора
в
преодоляване
предизвикателствата пред тях - безработица и несигурната заетост.
Представени са и примери от практиката за създаване на младежки
кооперации в иновативни сфери на дейност.
Международният кооперативен алианс активно подкрепя и насърчава
младите кооператори чрез дейности по Партньорската програма МКА
– Европейски съюз, провеждайки различни инициативи: Глобален
младежки форум по кооперативно предприемачество 2020 в Малайзия с
над 180 участници от 50 страни и Кооперативна младежка седмица в
социалните мрежи в рамките на 12 август - Международния ден на
младежта.

Кооперациите – ключов партньор в
социалната и солидарна икономика
През 2013 година ООН официално
призна концепцията за социална и
солидарна
икономика
и
създаде
Междуведомствената работна група
на ООН за социална и солидарна
икономика (UNTFSSE), с участието на
17 агенции на ООН и наблюдатели.
Международният
кооперативен
алианс
участва
със
статут
„Наблюдател“, като представител на кооперативното движение.
В подкрепа на резолюцията, предложена от Междуведомствената
работна група Международният кооперативен алианс публикува свое
становище „Кооперациите като ключов партньор в социалната и
солидарната икономика“,. Документът цели лобиране за поблагоприятна правна рамка за партньорите от социалната и солидарна
икономиката, изрично упоменавайки кооперациите и техният принос в
развитие на социални иновации, особено в ситуация на безпрецедентни
глобални кризи.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Нов проект:
КООПедия – кооперативната онлайн Уикипедия
КООПедия е съвместна търсачка
за
ресурси
(ръководства,
видеоклипове, книги и много
други)
за
кооперативно
предприемачество.
Целта е да предостави на
младите предприемачи по целия
свят необходимата информация за създаване на кооперативен бизнес,
както и да осигури обучение на студенти и участници, заинтересовани
от кооперативния бизнес модел. Търсачката ще позволи намирането на
различни видове материали на няколко езици.
В началото на септември се проведе уебинар, посветен на КООПедия, с
участието на представители на националните кооперативни
организации, включително и ЦКС.
Базата данни е създадена по технологията на Starting Box (кооперация,
която разработва безплатни инструмент, базираните на най-новите
уеб стандарти), безплатен, модулен и лесен за използване инструмент за
изграждане на децентрализирани приложения.
Фокусирана
е
върху
кооперативното
предприемачество
и
предназначена за две широки категории потребители:
- Сътрудници – ще мога да качват информация, подадена от други
участници. Потенциални участници могат да бъдат: ментори от
проекта за старт на младежки кооперации CoopStarter 2.0., експерти от
кооперациите, както и членове и служители на Кооперативна Европа и
МКА, както и центрове за обучение и университети.
- Търсачи/Потребители – ще могат да търсят ресурси, свързани с
кооперациите и да изпращат заявки до сътрудниците, за информация,
която липсва в търсачката. Участниците освен член-кооператори и
предприемачи, могат да бъдат всички които се интересуват от
кооперативно младежко предприемачество.
Базата данни е безплатна за потребителите и е приложение на
практика на 5ти кооперативен принцип - Образование, обучение и
информация.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

ПОЛША
✓ 9552 кооперации;
✓ 7 976 600
член-кооператори;
✓ 300 000 служители;
✓ Годишен оборот:
14,5 милиардa €

СЕКТОРИ НА КООПЕРАТИВНИЯ БИЗНЕС

ЗЕМЕДЕЛИЕ
Кооперации

БАНКИ
2991

Кооперации

Членове

317 200

Членове

Заети

87 900

Заети

Годишен оборот

7,1 милиарда €

43 300

Годишен оборот

316

Кооперации

Членове

73 500

Членове

Заети

42 200

Заети

Годишен оборот

3 512 700
28,2 милиарда €

ЖИЛИЩЕН

ТЪРГОВИЯ
Кооперации

623

1,7 милиард €

Годишен оборот

1911

Членове

42 700

Заети

50 900

Годишен оборот

4 030 500
65 400

ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ
Кооперации

3680

260 милиона €

4,6 милиарда €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Послание на Президента на ЕВРО КООП
Матиас Фидлер – Президент на
ЕВРО КООП сподели по повод
Юбилея
„…През
тази
година
честваме 125 Години Международeн
кооперативен алианс! Това, което
ни обединява в едно голямо
семейство, са кооперативните
принципи и ценности, които,
които повече 175 години поставят
хората и техните потребности в центъра на бизнеса, мотивират ни
да работим отговорно в полза на своите членове, местните
общности и обществото като цяло. В продължение на 125 години
Международният кооперативен алианс работи за популяризирането на
кооперативния бизнес модел, активно дискутира интересни
стратегически подходи в реализирането на приоритети за развитие на
глобалното кооперативно движение, обменя добри практики,
информация и опит.
В заключение бих желал да споделя, че е важно политиците да осъзнаят
своята споделена отговорност с кооперативното движение.
Създаването на по-благоприятна законодателна, политическа и бизнес
рамка на национално и международно равнище ще улесни кооперациите
в реализиране на своя потенциал и увеличаване приноса им в
съзидаването на един по-добър и справедлив свят…”.

Кооперативна група Великобритания
С цел да бъде по-близко до клиентите си
Кооперативна група Великобритания,
която е сред 10 водещи вериги в
страната, ще разшири търговската си
верига „КООП” с 65 нови търговски
обекта от типа „Удобен магазин”,
разкривайки над 1000 работни места. В
тях клиентите могат да намерят
широк асортимент стоки. Въпреки, че
пандемията COVID-19 наложи ограничаване на контактите и
увеличаване дела на онлайн търговията, посещението в магазини
„КООП” остава предпочитано, заради възможността за социални
контакти.

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Нов биомагазин „КООП”
ПК „Наркооп”, Кубрат
По повод 130 Години Кооперативно
движение в България и 111я рожден
ден на ПК „Наркооп, Кубрат бе
открит вторият в България след
София
биомагазин
„КООП”.
Предлага се богат асортимент от
качествени био и здравословни
продукти, органични подправки и
хранителни добавки, суперхрани,
биокозметика, ръчно изработени
натурални шоколадoви изделия на
„ШОКО КООП”, литература на
здравословна тематика. В магазина е обособен кът КООП Библиотека.
Въпреки ограниченията от пандемията COVID-19 магазинът беше
тържествено открит от Искра Антонова - Председател на
потребителна кооперация „Наркооп” Кубрат. Гости на тържеството
бяха Пенка Пеева – Председател на Районен кооперативен съюз Русе и
Алкин Неби – Кмет на община Кубрат, който в своето приветствие
изтъкна значимата роля на кооперацията за местната общност.

„Всеки бизнес е просто идея как да направиш живота на хората по – добър.”
Сър Ричард Брансън – един от най-успешните
британски предприемачи

Главна дирекция „Международна дейност”
Тел: 02/926 64 41
info@ccu-bg.com; www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

