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Отделът „Кооперативно развитие” към МОТ
със 100 годишен юбилей
Международната организация на труда
(МОТ) е създадена през 1919 година с идеята
за постигане на всеобщ и траен мир на
основата на социална справедливост. В
продължение
на
повече
от
век
кооперациите са ключови двигатели за
подобряване
благосъстоянието
на
населението. Затова не е изненадващо, че Международната организация
на труда още от самото начало признава кооперациите от различните
сектори на икономиката като важни партньори. През 1920 година на
Общото събрание на МОТ в Париж Албер Тома – лидер на Френското
кооперативно движение и първи директор на организацията с цел
засилване сътрудничеството с кооперативното движение за постигане
на социална справедливост отправя предложение за създаване на
специален отдел „Кооперативно развитие” към МОТ. Предложението е
единодушно прието от делегатите. Вече 100 години отделът
продължава да популяризира приноса на кооперациите за достоен труд,
създаването и запазването на работни места и подобряване
благосъстоянието на населението.
По повод юбилея през месец ноември ще бъде организиран двудневен
онлайн Симпозиум, с участието на изследователи, практици от
кооперативни организации и политици. Специално за събитието са
разработени две публикации – „Проучване на глобална статистическа
база данни за кооперациите” и Анали „Публична и кооперативна
икономика”, за приноса на кооперациите и предприятията от
социалната и солидарна икономика в постигане на напредък в областта
на устойчивото развитие на глобално и европейско ниво.

Кооперациите и младите хора
Младежката мрежа към Международния
кооперативен алианс организира и проведе
Глобално проучване, с цел картографиране на
младежки
кооперации
и
техните
инициативи. Анализът показа, че почти
половината
от
анкетираните
(55
национални младежки кооперативни мрежи в 27 страни в света)
споделят, че все още е недостатъчната информацията за
Стратегическите цели и инициативи на глобалното кооперативно
движение. В тези страни, в които младите хора са по-добре запознати
и активно участват не само в дейността, но и в управлението на
кооперациите е благодарение на добрите ръководни практики в
привличането им и кариерното им развитие. Интересен е факта, че се
все повече събития, образователни инициативи и програми за младежко
кооперативно предприемачество се реализират на глобално и
европейско ниво.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Документална видео поредица
„Кооперативно пътешествие по света”
Потребителна кооперация „Добже”
(Kooperatywa Dobrze), Варшава, Полша е
поредното интересно посетено място
от
екипа
на
поредицата.
Кооперацията, в която членуват
420 млади хора се явява алтернатива на
големите супермаркети в предлагането
на сезонни и органични продукти,
директно доставени от местните
земеделски производители. Всеки член на кооперацията ежемесечно
полага доброволен труд с право на отстъпка при пазаруване в магазина.
Предстои разширяване на веригата “Добже”,а също така и разкриване
на кооперативен социален център. Чрез кооперирането на младите
хора се изгражда силна градска общност, до която достигат
здравословни и безопасни храни на местни производители.

Световна организация на потребителните кооперации (CCW)
ICOOP Южна Корея – Иновативни продукти и услуги
Федерацията
на
потребителните
кооперации (iCOOP) Южна Корея е създадена
през 1997 година за предоставяне на
потребителите на здравословни храни.
Новата сфера в дейността е подпомагане на
членовете в осигуряване на здравни услуги.
Неотдавна
бе
открит
модерен
рехабилитационен център и медицинска
клиника в парка Гьоесан – един от
промишлените комплекси за производство на
органични храни на iCOOP. В комплекса се
предлагат редица програми, включително
12
седмична
Лечебно-възстановителна
програма.
Предстои
втори
етап
включващ
разработване на иновационни лечебни храни под нова марка, включващ
производство на органични лиофилизирани* пакетирани зеленчуци.
iCOOP Корея предприе и инициатива за предоставяне на 20 % отстъпка
на органични продукти в магазините КООП, с цел по-широкото им
потребление, допринасящо за по-здравословен начин на живот на
членовете чрез консумация на храни, повишаващи имунитета, особено в
ситуацията на пандемията COVID-19.
----------------*Забележка: Лиофилизацията е високотехнологичен производствен процес,
който включва три етапа: замразяване, поставяне във вакуум и загряване, чрез
които се отстранява цялото водно съдържание от замразените храни,
запазвайки вкусовите и хранителните им качества.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА

Устойчиво бъдеще с кооперациите
В периода 19-23 октомври 2020 Европейската
комисия организира Европейска зелена седмица, найголямата
годишна
проява,
посветена
на
европейските политики в областта на околната
среда. На тазгодишното издание темата беше
„Природата и биоразнообразието”, а основните
подтеми – приносът на биоразнообразието към
обществото и ролята му за подпомагане
възстановяването след пандемията. Европейското
кооперативно движение приветства темата и
публикува Становище относно необходимостта
кооперациите да се разглеждат като ключов
партньор за зелен преход. В документа, разработен съвместно с
европейски кооперативни секторни организации се представят добри
примери от кооперативната икономика, осигуряваща стабилност,
устойчивост и ползи за всички членове в различните сектори на
икономиката:
Възобновяема енергия

Търговия

Индустрия и услуги

Банки

Земеделие и гори

Жилищен

При закриването на Европейската зелена седмица беше обявено, че през
2021 ООН ще организира Глобална конференция за биоразнообразие, на
която се очаква световните лидери да приемат 10 годишен План за
действие за биологично разнообразие.

Харта за равенство на половете
Кооперативна Европа публикува Харта,
разработена от работна група „Равенство
на половете” и приета от делегатите на
онлайн Генералната асамблея 2020 на
Кооперативна Европа. Хартата отправя
призив към организациите – членки да
поемат ангажимент към насърчаване баланса
между професионалния и личния живот, подкрепа за жените в
кооперативното предприемачество и споделяне на най-добри практики.
Чрез приемането на документа Кооперативна Европа се присъединява
към изпълнението на Цел №5 „Равенство на половете” на ООН.
Стефания Марконе, Вицепрезидент на Кооперативна Европа и
Председател на работната група за равенство между половете,
сподели:“…Кооперациите
са
важен
инструмент,
предоставящ
възможност на всеки да реализира своя потенциал и да допринесе за посправедливо общество. Днес в условията на пандемията COVID-19
жените са на първа линия и тяхната роля е по-важна от всякога…”.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

РУМЪНИЯ
■ 1688 кооперации;
■ 674 500 член-кооператори;
■ 14 735 заети;
■ Годишен оборот:
302,5 милиона €

СЕКТОРИ НА КООПЕРАТИВНИЯ БИЗНЕС

ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ
Кооперации

505

БАНКИ
Кооперации

Членове

14 500

Членове

Заети

12 500

Заети

Годишен оборот

98,5 милиона €

660 000
2235

Годишен оборот

ТЪРГОВИЯ
Кооперации

1073

ЗЕМЕДЕЛИЕ
Кооперации
Годишен оборот

42

68
204 милиона €

199 милиона €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Признание за потребителните кооперации от ЕС
Европейският икономически и социален
комитет
публикува
Становище
по
собствена
инициатива
относно
Стратегията „От фермата до масата”,
съдържаща четири важни елемента:
• Правила
за
безопасност
на
храните и фуражите за животни;
• Публичен достъп до научни
изследвания;
• Правила/контрол върху процесите;
• Право
на
потребителя
за
информиран избор;
В Становището в Параграф 4.2.: Справедлива верига за доставка на
храни със справедливи цени е отделено особено внимание на ключовата
роля на потребителните кооперации в изграждането на къси вериги за
доставка на храни, в подкрепа на местните икономики.
• Фермерските пазари, организирани от потребителните
кооперации и други инициативи за къси вериги на доставки
осигуряват
изключителна
възможност
за
земеделските
производители да увеличат добавената стойност и да получат
справедливи цени, a до крайния потребител да достигне
разнообразна и качествена местна продукция.
• В много селски региони потребителните кооперации са
единственият стопански субект, обслужващ местното население.
Чрез късите вериги за доставка те създават заетост на местно
равнище и предприемат отговорни действия за справяне с
кризата COVID-19.

Ероски с нова солидарна инициатива
В продължение на повече от 20 година
Испанската кооперативна група Ероски си
сътрудничи с Националната федерация на
хранителните банки* (Fesbal). Неотдавна
стартира дарителска кампания „Солидарни
евроцентове” в над 1300 магазина от
веригата „КООП” в цялата страна.
Внедрената специална електрона информационна система позволява на
касиерите да въвеждат и отразяват в касовата бележка дарените от
клиентите суми. Със събраните средства хранителните банки
закупуват продукти и подпомагат крайно нуждаещи се и уязвими групи
от населението на страната.
----------------*Забележка: Хранителната банка е неправителствена организация, която
работи за събиране и управление на дарени храни в съответствие с всички
стандарти за безопасност като подпомага целогодишно и дългосрочно широк
кръг от нуждаещи се и уязвими групи.

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

130 Години кооперативно движение в България
На 2020 година
исторически
бе
отредено
да премине под
егидата
на
130
години
кооперативно движение в България. Година, за която бяхме планирали
много национални и международни мероприятия. Те имаха за цел да
покажат на населението и институциите, че независимо от
трудностите и обществено-икономическите превратности, 130 години
след своето начало кооперативното движение е живо, конкурентно,
може да се развива самостоятелно и да работи успешно за хората.
За съжаление кризата предизвика отменяне на голяма част от
предвидените събития като домакинството на Глобалния борд на
Международния кооперативен алианс, Борда на Кооперативна Европа и
Европейска конференция с участието на Икономическия и социален съвет
на Р. България, Министерството на труда и социалната политика,
представители на Европейската комисия, Българска стопанска камара и
други социални партньори и организации.
Положихме усилия да потърсим възможности за компенсиране на поне
малка част от това, което пандемията ни отне. С няколко конкретни и
скромни действия, които са реалният кооперативен отговор на кризата
и повишаващи видимостта ни,
демонстрирахме силата на
кооперативния бизнес през тези 130 години и че въпреки извънредната
обстановка в страната, ние – кооперациите и кооперативните съюзи,
сме заедно и ще продължим заедно да се борим с предизвикателствата на
времето.
През месец март 2020, в самото начало на Пандемията, Централния
кооперативен съюз подписа договор за изработка и доставка от Уралския
автомобилен завод на 10 мобилни магазини „КООП” и здравен автомобил
„КООП грижа”.
На тържественото заседание на Управителния съвет
по повод
Годишнината проф. Петър Стефанов, председател на Централния
кооперативен съюз представи официално проекта за развитие на
кооперативната търговия чрез мобилни магазини за доставка на стоки
от първа необходимост и предоставяне на мобилни медицински услуги за
населението в отдалечените високопланински и малки населени места.
„...Доказахме, че макар и трудно, сме в състояние сами да планираме

собственото си оцеляване и развитие, като дори за миг не забравяме, че
за нас най-важни са хората. Те доказват, че заедно можем да се справим с
всяка криза и да продължим напред по-силни, по-успешни и по-социални от
всякога”, заяви проф. Петър Стефанов, председател на Централния
кооперативен съюз в своето приветствие. Историческият опит и
богатите традиции на българското кооперативно движение показват,
че кооперациите са и ще бъдат значимо социално икономическо явление
не само в България, но и в Европа и света. ЦКС даде гласност на
събитието на глобално и европейско ниво чрез публикуване на
информацията на официалните интернет страници на Международния
кооперативен алианс, Световната организация на потребителните
кооперации, Кооперативна Европа, ЕВРО КООП и в социалните мрежи.
Главна дирекция „Международна дейност”
Тел: 02/926 64 41
info@ccu-bg.com; www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

