Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
Rok 2012 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości.
Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła symbol
graficzny Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 utrzymany
w kolorystyce czerwono-pomarańczowej sześcian podtrzymywany
przez 7 ludzkich sylwetek. Symbol ten odwołuje się do definicji
spółdzielni jako samorządnych zrzeszeń osób, dobrowolnie
połączonych w celu realizacji wspólnych potrzeb i aspiracji
ekonomiczno-społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane
i demokratycznie zarządzane przedsiębiorstwo. Siedem osób
wspólnie stara się dźwignąć do góry i podtrzymać sześcian
symbolizujący różnorodne ludzkie plany, cele i aspiracje wokół
których budowane są spółdzielnie.

Siedem postaci nawiązuje do siedmiu Zasad Spółdzielczych.
Realizacja tych zasad łącznie umożliwia członkom osiągnięcie swoich
celów i spełnienie pragnień, co byłoby niemożliwe przy działaniu
w pojedynkę.
Zasady spółdzielcze to:
1. Dobrowolne i otwarte członkostwo.
2. Demokratyczne kierowanie przez członków.
3. Ekonomiczne uczestnictwo członka.
4. Autonomia i niezależność.
5. Edukacja, szkolenia i informacja.
6. Współpraca między spółdzielniami.
7. Odniesienie do wspólnoty.
Hasło MRS 2012 "Spółdzielnie budują lepszy świat"
przypomina ogromny wkład spółdzielni w rozwój społecznogospodarczy ludzkości na wszystkich szczeblach, od lokalnego do
wspólnoty międzynarodowej. Podkreśla też, że efektywność
ekonomiczna nie może być oddzielona od odpowiedzialności
społecznej.
Założenia Międzynarodowego Roku Spółdzielczości to:
Promowanie zakładania nowych oraz rozwijania istniejących
już przedsiębiorstw spółdzielczych na całym świecie.
Podkreślanie roli spółdzielczości w osiąganiu celów rozwojowych
przyjętych przez społeczność międzynarodową.
Zwrócenie uwagi na wkład przedsiębiorstw spółdzielczych w rozwój
społeczno-gospodarczy krajów.



“Spółdzielnie budują lepszy świat”
Podnoszenie świadomości społecznej na temat niekwestionowanego wpływu przedsiębiorstw spółdzielczych na redukcję ubóstwa,
tworzenie nowych miejsc pracy oraz integrację społeczną.
Podkreślanie znaczenia spółdzielczego modelu biznesowego.

Trzy główne cele Międzynarodowego Roku Spółdzielczości
1. Podniesienie świadomości społecznej
2. Wspieranie rozwoju
3. Tworzenie właściwych polityk
Podstawowymi celami Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości są: wzmocnienie świadomości społecznej na temat
spółdzielni i ich wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy oraz
promowanie rozwoju tej formy przedsiębiorczości. W szczególności
istotne jest podkreślenie wpływu spółdzielni na redukcję biedy,
tworzenie miejsc pracy czy też włączenie społeczne. ONZ zachęca
rządy poszczególnych krajów do ustanowienia odpowiednich polityk,
przyjęcia określonych rozwiązań prawnych i regulacji, które
przyczynią się do tworzenia, rozwoju i stabilności spółdzielczości.
10 głównych przesłań spółdzielczych przedsiębiorstw:
Budują lepszy świat.
Są własnością zarządzaną przez swoich członków. Jednocześnie
członkowie korzystają z usług oferowanych przez przedsiębiorstwa.
Umożliwiają awans społeczny.
 Poprawiają warunki życia i wzmacniają gospodarkę.
Umożliwiają zrównoważony rozwój.
Promują rozwój obszarów wiejskich.
Równoważą społeczne i gospodarcze potrzeby.
Promują demokratyczne zasady.
Są drogą wyjścia z ubóstwa.
Są zrównoważonym modelem biznesowym dla młodych ludzi.
W Polsce blisko 8 mln ludzi związanych jest
ze spółdzielczością, funkcjonuje 9 tysięcy spółdzielni, które
zatrudniają prawie 400 tysięcy pracowników. Jednak udział polskich
spółdzielni w tworzeniu produktu krajowego brutto wynosi zaledwie
1% podczas gdy w Unii Europejskiej ok. 6%.
Przykładem dobrze działającej spółdzielczości jest bankowość
spółdzielcza. Funkcjonuje ona na rynkach lokalnych i jest silnie
zintegrowana z miejscową społecznością. W bankowości
spółdzielczej liczą się nie tylko kapitały. Istotną rolę odgrywają
działania na rzecz środowiska. Miliony Polaków korzysta z usług
spółdzielczych banków, które działają w oparciu o wyłącznie polski
kapitał. W Polsce obecnie istnieją 574 banki spółdzielcze z blisko
5 tys. placówek.
Biznes spółdzielczy jest biznesem opartym na zaufaniu,
solidarności i odpowiedzialności. Przywrócenie tych zasad może
spowodować, że nie tylko wszystkim spółdzielcom, ale także całym
społeczeństwom będzie żyło się lepiej.
Korzystajmy z usług spółdzielczych przedsiębiorstw w Polsce!
Korzystajmy z usług bankowości spółdzielczej!
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