
 

 

Cooperatives Europe zachęca spółdzielców do 

podzielenia się oceną kryzysu w ich krajach  

 

 

    

Szanowni Członkowie, 

Do tej pory, w większości krajów europejskich, władze państwowe podjęły właściwie 

środki w celu opanowania koronawirusa. I chociaż decyzje te bardzo mocno oddziałują 

na nasze codziennie życie, wiemy, że działania te są ważne, aby ograniczyć liczbę 

śmiertelnych ofiar pandemii.      

Będzie to miało wpływ na społeczne i gospodarcze życie każdego Europejczyka. 

Wśród tych dotkniętych są też spółdzielnie i spółdzielcy. Solidarność, jako podstawowa 

wartość spółdzielcza, utwierdza nas w przekonaniu, że mimo konsekwencji, z jakimi 

spółdzielnie będą musiały się zmierzyć, uda im się odnaleźć w nowej sytuacji. Będą 

szukać najlepszych rozwiązań, aby sprostać konsekwencjom jakie pandemia już ma i 

będzie mieć na gospodarkę i na ludzi w ogóle.   

 

Sieć współpracy  

Z uwagi na rolę Cooperatives Europe, prosimy Was o przesyłanie informacji lub 

wniosków o wsparcie zarówno to rzeczowe jak i finansowe, które z kolei moglibyśmy 

przesłać w Waszym imieniu do instytucji europejskich, aby wsparły nasze działania, 

pomagając nam tym samym przetrwać ten trudny okres.     

Ponadto, proponujemy, aby Cooperatives Europe stało się centralnym ośrodkiem 

dobrych praktyk, którymi moglibyśmy się ze sobą dzielić, w ten sposób okazując naszą 

spółdzielczą solidarność.     

Zachęcamy do kierowania Waszej oceny wpływu pandemii, Waszych inicjatyw i 

potrzeb do Dyrektor Generalnej Cooperatives Europe, Pani Agnes Mathis: 

a.mathis@coopseurope.coop 

 

Dziękujemy Wam za nieustanną kooperację na poziomie europejskim, ale nade 

wszystko za wsparcie jakie okazujecie sobie wzajemnie w Waszych lokalnych 

społecznościach.  
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Poniżej, udostępniamy kilka przykładów problemów, z jakimi stykają się 

spółdzielnie w obecnej sytuacji w Europie ale i działań, jakie podejmują. 

Dokument będzie uzupełniany o kolejne przykłady i będzie dostępny na naszej 

stronie.  

 

Włochy  

 

Wpływ pandemii  

 270 tysięcy pracowników może być w stanie zagrożenia pandemicznego. 

Spółdzielnie socjalne, przykładowo, podały, że 200 tysięcy pracowników tylko z 

ich sektora znajduje się w stanie zagrożenia. Spółdzielnie te w większości oferują 

usługi cateringowe i utrzymania czystości, ponad 21 tysięcy to spółdzielnie 

turystyczne, rozrywkowe oraz zarządzające dorobkiem artystycznym, kulturowym 

i sportowym. W trudnej sytuacji są również spółdzielnie logistyczne i transportowe 

zatrudniające ponad 18 tysięcy pracowników. 

 

Inicjatywy i potrzeby  

 Związek Spółdzielni Włoskich w porozumieniu z innymi organizacjami 

reprezentującymi przedsiębiorstwa i związki zawodowe, zwrócił się do włoskiego 

rządu z prośbą o ustalenie środków wsparcia gospodarczego.  

 16 marca, Rada Ministrów zatwierdziła dekret, który zakłada przeznaczenie 25 

miliardów euro na walkę z konsekwencjami pandemii, z czego 10 miliardów 

zostanie przeznaczonych na wsparcie gospodarki.  

 Spółdzielnie taksówkarskie oferują darmowe przejazdy dla osób powyżej 65 roku 

życia. Spółdzielnie oferują darmową dostawę produktów spożywczych dla osób 

powyżej 65 roku życia.   

 Sieci solidarnościowe (Solidarity networks) uruchomiły opiekę dla ludzi 

potrzebujących i dla samotnych osób starszych  

 Włoskie spółdzielnie z różnych stron kraju rozpoczęły produkcję maseczek w celu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Maseczki wykonane są przez 

pracowników z obszarów wykluczenia społecznego tj. osoby zmagające się z 

uzależnieniami, byli więźniowie, migranci.   

 

Takich przykładów jest dużo więcej. 

 

 



 

Czechy  

Wpływ pandemii 

 stumilionowe starty spowodowane kwarantanną i środkami zaradczymi, 

ogłoszonymi przez Państwo (pewna część działalności musiała zostać 

wstrzymana, duży odsetek pracowników został poddany kwarantannie, dostawy 

materiałów produkcyjnych z Chin i Włoch uległy stagnacji, spowolnienie dróg 

handlowych, itp.)  

Inicjatywy i potrzeby 

 Konkretne wsparcie finansowe UE, aby zaspokoić różne potrzeby. 

 Spółdzielczy Związek Czeski zwrócił się z prośbą o dostarczenie masek FF3. 

 

Bułgaria  

Inicjatywy i potrzeby  

 Centralny Związek Spółdzielczy (CCU) uruchomił platformę online  COOP CARE, 

poprzez którą spółdzielcze organizacje w Bułgarii mogą: 

- przekazywać na bieżąco informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

- zgłaszać prośbę o przyśpieszenie dostawy niezbędnych spółdzielczych 

produktów spożywczych tj. herbata, woda mineralna, sól, cukier, ryż, oliwa z 

oliwek, mąka. 

- zgłosić potrzebę przyśpieszenia dostawy środków ochrony osobistej tj. 

maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące.  

 Tworzenie materiałów informacyjnych o stosowaniu środków ostrożności. 

 Nieustanna wymiana usług dostawczych we współpracy z Włoską spółdzielnią 

Coop Italy. Spółdzielczość w Bułgarii jest niezmiernie wdzięczna COOP Italy, 

która mimo krytycznej sytuacji w kraju i ograniczeń logistycznych w Europie, ze 

względu na narzucone środki ostrożności, na początku zeszłego tygodnia 

dostarczyła do CCU środki dezynfekujące i detergenty, które zostaną rozdane 

między organizacje spółdzielcze w Bułgarii.         

 

 

Wszystkim naszym członkom życzmy zdrowia i zachęcamy do pozostania w 

domach.  Ponadto, solidaryzujemy się ze społecznościami i sektorami 

najbardziej dotkniętymi przez obecną sytuację i dziękujemy wszystkim, którzy są 

na pierwszej linii frontu w walce z tym kryzysem.   
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