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Социална кооперация Legacoop в Емилия-
Романя

• Социална кооперация Legacoop в Емилия-
Романя. 
Социалните кооперации са 231 (Закон 381/1991) 
и предоставят услуги за хора с увреждания, 
възрастни хора, наркомани, деца под 18 години, 
както и услуги за назначаване на работа за хора 
в неравностойно положение. Тези кооперации 
имат оборот от 1 100 000 евро, наемат 26 000 
души и отговарят на нуждите от грижи на 120 
000 души.

Алберто Алб р ни Варна 15 юни 2018 е а



Съюз на кооперациите, принадлежащи на
Италианския кооперативен алианс.
 Представлява кооперативни членове, особено към

публичните институции и другите основни икономически и
социални заинтересовани страни;

 Предлага услуги на своите членове, вариращи от данъчна
помощ до трудово право и финансова подкрепа;

 Насърчава нови кооперации в различни сектори;
 Подпомага и развива иновациите и

интернационализацията;
 Популяризира кооперативните ценности и идентичност;
 Разработва финансова интеграция между кооперациите и

местната зона и между отделните кооперации;
 Надзирава кооперациите от името на Министерството на

труда.

Алберто Албарини Варна 15 юни 2018 

Legacoop



Преглед 

• Моята презентация е формулирана на три
части:

– Социалната икономика в Италия
– Кооперации
– Социални кооперации
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Социалната икономика в 
Италия
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Дефиниция на социалната 
икономика

• В Италия има широко определение за СОЦИАЛНАТА
ИКОНОМИКА, което води до няколко дебата за
определяне на нейните граници,

• Концепцията за социалната икономика е 
определена в скорошен доклад на Международния
център за изследвания и информация за
обществена, социална и кооперативна икономика
(CIRIEC International)
„Последни промени в социалната икономика в 
Европейския съюз“
ИМА РАЗЛИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
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Трети сектор 
• „Третият сектор“ със сигурност е по-широко

разпространено определение в Италия
• След няколко години на дебат, на 18 юни 2016 г. бе 

одобрен Законът от 6 юни 2016 г., номер 106 
„Реформа на третия сектор“, определящ третия
сектор в Италия

• След това на 3 юли 2017 г. бе одобрен Кодексът на
третия сектор със законодателния декрет № 117. 
Той постановява общите правила за предприятията
от третия сектор и определя правните форми.

• https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_settore
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Член 1 от Закона 106/2016 
• «Третият сектор се отнася до създадената

група от частни организации с нестопанска
цел, които преследват граждански цели, 
солидарност и цели, основани на социални
услуги. Освен това, при прилагането на
принципа на субсидиарност и в съответствие
със своя устав или учредителни актове, те
насърчават и осъществяват дейности от общ
интерес чрез форми на доброволно и 
безвъзмездно действие или взаимност или 
производство и обмен на стоки и услуги.»
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Елементи от третия сектор
• За да бъде СУБЕКТ ОТ ТРЕТИЯ СЕКТОР, една организация 

трябва:

− да има частен правен статут
− да е с нестопанска цел
− да има устав или учредителен акт
− да има граждански цели, основани на солидарност и 

обществена полза
− да прилага принципа на субсидиарност
− да насърчава и осъществява дейности от общ интерес
− да фукнционира чрез форми на доброволно и безвъзмездно 

действие или взаимно сътрудничество или производство и 
обмен на стоки и услуги.
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Субекти от третия сектор
• Третият сектор включва структури, които през годините са били регулирани от 

специални закони, като например:

− доброволчески организации (Закон 266/1991);

− социални кооперации (Закон 381/1991);

− доброволчески организации за гражданска защита (Закон 225/1992, член 18);

− организации за социално насърчаване (Закон 383/2000);

− любителски спортни клубове (Закон № 398/1991, чл.90 от Закон 289/2002);

− потребители и сдружения на потребители (Lgs. D. 206/2005);

− приятелско общество (Закон 3818/1886 на Съвета: ДВ 179/2012, член 23);

− неправителствени организации (ONG) (Закон 49/87; 125/2014, чл. 26);

− социално предприятие (ex Lgs. Г. 155/2006, сега Закон 106/2016, чл. 6).
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Социалната икономика в Италия

С приноса на програмата на ЕС EaSI - Заетост и социални иновации (Реф. VP / 2016/007/0013)

Правна форма
Бр. на 

предпр.

Бр. на
заплатени
работници

Кооперативни фирми 50 134 835 579

Социални кооперации 11 264 365 006

Сдружения: 269 353 341 686

Фондации 6220 109 956

Други правни форми
(дружества за 
взаимопомощ, ...)

14 354 140 476

Общо 351 325 1 792 703
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• Повече от 351 000 активни
предприятия

(301 000 организации с
нестопанска цел + 50 000
кооперации)

• Човешкия капитал = повече от
6 500 000 души (4 700 000

доброволци)

Италианската перспектива

Соц.

коопер
ации

Източник: Istat 2013 за данните за 2011 г.
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Социално предприятие в Италия
Социална кооперация след реформата на 
третия сектор (Закон 106/2016 и Закон 
112/2017) 
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa_sociale

СОЦИАЛНО ПРЕДРИЕМАЧЕСТВО

СОЦИАЛНИ 
КООПЕРАЦИИ

Социалните 
кооперации и 
техните консорциуми 
автоматично имат 
право да получат 
„статут на социално 
предприятие“



Социално предприятие в Италия
Социално предприятие след реформата на третия сектор

• Социално предприятие е статут, който могат да получат всички 
частни субекти (като сдружения, фондации, социални 
кооперации, предприятия със стопанска цел);

• Държавните органи не могат да получат този статут;
• Социалните кооперации и техните консорциуми са социално 

предприятие де юре;
Социалното предприятие е организационната форма на третия 
сектор, която според реформата се възприема специално като 
предприемаческа икономическа дейност.

Характеристики:
• Цел за постигане дейности от общ интерес;
• За ограничаване на разпределението на

печалбата (част от акционерните дружества и дружествата с 
ограничена отговорност, до 50% от печалбата);

• Изготвяне на социалния баланс;
• Ангажираност на работниците.

Ако тези точки не 
се зачитат, 

социалното 
предприятие губи 

своя статут
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Социално предприятие в Италия

Социално предприятие след реформата на третия сектор

СЕКТОРИ НА ДЕЙНОСТТА

Основната и постоянна дейност на дадено социално предприятие (СП) 
трябва да бъде дейност от общ интерес (т.е. 70% от общия доход)

Общ интерес = социални услуги, здравни услуги, образование и 
професионални услуги, среда, научни изследвания (със социален 
интерес), културни и художествени дейности, справедлива търговия, 
мигранти, микрокредити, социално земеделие, социални жилища, 
трудова интеграция и др.

Освен това, ние считаме за „дейност от общ интерес“ предприемаческа 
дейност, която наема уязвимите работници.

Алберто Алберани Варна 15 юни 2018 



Кооперацията
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Кооперацията

„Кооперацията е автономна асоциация на лица, обединени 
доброволно, за да задоволят своите общи икономически, 
социални и културни нужди и стремежи чрез съвместно 

притежавано и демократично контролирано 
предприятие“.

ICA - Международен кооперативен алианс

Алберто Алб р ни Варна 15 юни 2018 е а



Хората са центърът

Принципи

Алберто Алберани Варна 15 юни 2018 

1. Доброволно и отворено членство (отворено 
за всички лица, които могат да използват 
техните услуги и които са готови да приемат 
отговорностите)

2. Демократичен контрол на членовете (един 
член=един глас в основните кооперации)

3. Икономическо участие (членовете имат 
равно участие в капитала и решенията)

4. Автономия и независимост (кооперациите са 
автономни организации за самопомощ, 
контролирани от техните членове)

5. Образование, обучение и информация
6. Сътрудничество между кооперациите
7. Загриженост за общността (местно устойчиво

развитие)



Основни характеристики

Алберто Алберани Варна 15 юни 2018 

 Един човек, един глас
 Отворена врата
 Икономически принос на членовете
 Неразпределение на печалбите
 Неделимост на резервите
 Равнопоставеност на поколенията
 Реални компании
 С бюджетни, данъчни и трудови задължения
 Управлявани от Устав и Правилник
 Контролирани от последователни принципи и 

ценности



Елементи на успеха
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• Когато една общност приема общи
ценности, е възможно социалната
икономика да се подкрепи и развие.

• Икономическото развитие се случва, когато
има:
- Социално сближаване между гражданите
- Подкрепа на кооперативните асоциации
- Кооперативна страст и желание за работа от
страна на членовете.



Кооперации по целия свят

ICA - Международен кооперативен 
алианс

 260 организации членки
 96 държави
 1 милиард представени

членове

Европейски кооперативи
 171 организации членки
 267 000 кооперации
 163 милиона представени членове

ICA Азиатско-тихоокеанския регион 
[ICA A-P]

 Базиран в Делхи, основан от 
Shri Jawaharlal Nehru през 1960 г.
 26 държави

22Алберто Алб р ни Варна 15 юни 2018 е а

http://www.ica.coop/al-ica/
http://www.coopseurope.coop/
http://www.ica-ap.coop/
http://www.ica-ap.coop/


Кооперации по целия свят
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Италианска правна рамка

Член 45 от Конституцията на Италия

Републиката признава социалната функция на 
кооперациите, които действат по подход, основан на 

нестопанска цел и взаимност.
Законът трябва да насърчава и благоприятства 

предоставянето на правомощия на кооперациите с 
подходящи инструменти, които да осигурят тяхната мисия 

и цел.
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Различни видове кооперации

Съгласно вида на взаимоотношенията между кооперацията 
и нейните акционери, можем да идентифицираме три 
различни кооперативни вида според действащите 
регламенти:
 Потребителски кооперации - те продължават своята 

дейност към акционери, потребители или потребители на 
стоки и услуги.

 Работнически кооперации - за да изпълняват своите 
дейности, те използват професионалните услуги на 
акционерите (ролята на „работника-акционер“).

 Кооперации за подкрепа - за да изпълняват своите 
дейности, те се възползват от доставката на стоки и услуги 
от акционерите.
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Кооперативното движение 
в Италия

 Кооперациите в Италия са представени от три
основни организации, признати от закона:

 43 000 кооперации са членове на тези асоциации.
 Производствената стойност на кооперативните

членове на тези асоциации е 140 милиарда евро, 
около 8% от италианския БВП.

 1,3 милиона служители.
 12 милиона членове.
 52,8% жени са заети.
 11,5% от предприятията с над 1000 служители са 

кооперации.
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Италиански кооперативен алианс 

 На 27 януари 2011 г. официално се обединиха Agci, 
Confcooperative и Legacoop, тримата основни 
представители на италианското кооперативно движение, 
за да се създаде Италианският кооперативен алианс.

 Кооперациите, членове на тези институции, представляват:

13,4% от банкови клонове; четвърта организация за депозити и заеми

34% от сектора на потребителите и търговците на дребно

50% от сектора на селскостопанските хранителни продукти в Италия

90% от социалните кооперации
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Социални кооперации
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Социални кооперации
 Установени в средата на 70-те години, те създадоха

явление, заложено от Закон 381 през 1991 г. Член 1 
определя самоличността им:  
„Социалните кооперативни дружества се 
занимават с общите интереси на общността в 
човешкото развитие и в социалната интеграция 
на гражданите чрез управление на социални, 
здравни и образователни услуги или извършване 
на различни селскостопански, промишлени, 
търговски или служебни дейности, чиято цел е 
наемането на хора в неравностойно положение“.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_sociale
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Производство на социалните 
кооперации

 Социалните коопрации произвеждат релационни 
стоки:
Те се опитват да подобрят живота на хората, 
особено живота на онези, които изпитват постоянни 
или временни затруднения.

 Производството на релационни стоки зависи от 
някои социални ценности/ идеологии:

– Всяко човешко същество има право да получава качествена 
грижа от държавата (реципрочност, без филантропия);

– Интеграцията в обществото на хората в неравностойно 
положение подобрява качеството на живот на всички;

– Расизмът, сегрегацията, изключването са отрицателни 
явления.
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В ЧИСЛА
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Правна 
форма

Брой Производст
вена 
стойност

Оператив
ен 
резултат

Социале
н 
капитал

Нето 
активи

Инвести
ционен 
капитал

Работни
ци

Кооперации 13 203 11 939 235 150 256 489 370 2 639 114 10 023
159 

389 198 

Консорциум
и

447 1 654 786 9248 76 555 175 126 1 388 539 5839 

Общо 13 650 13 594 021 159 503 565 924 2 814 240 11 411
698 

395 037 

Социалните кооперации в Италия през 2015 г. в хиляди евро

Източник: Area Studi Legacoop



Области на дейност на 
социалните кооперации

 Възрастни лица
 Лица с увреждания
 Бебета 
 Деца 
 Психично здраве
 Зависимост от наркотици и алкохол
 Затвори
 Здраве (рехабилитация, транспорт на 

пациенти и др.)
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 в тип „А“: педагози, лица, полагащи грижи, 
медицински сестри и др.
 в тип „Б“: работници в неравностойно

положение, извършващи физически труд, 
работници без увреждания, специалисти
и др.

Редовно заети членове
работници
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Социални кооперации тип „А“
 Управление на социални, здравни, образователни

и здравни услуги чрез дейността на служители
(почти всички членове), които имат подходяща
професионална квалификация (по-специално
работници в областта на грижите и педагози) и 
постоянно се обучават и редовно получават заплата 
по трудов договор на социална кооперация. 

 Услугите са насочени главно към възрастни хора, 
хора с увреждания, нуждаещи се деца, деца в 
ранна възраст, психичното здраве и зависимостта.

 Те работят в центрове от резидентен или 
полурезидентен тип, вкъщи в свободно време или
... „на път“.
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Социални кооперации тип „А“ :
цели

 Управление на лични социални услуги от името 
на публичните администрации

 Участие в създаването на социална държава в 
региона

 Предотвратяване на неправилното адаптиране и 
популяризиране на социалната интеграция

 Подобряване на качеството на живот чрез 
дейности по рехабилитация, образование и 
подпомагане
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Развитие на социални кооперации 
тип „А“ 

 Първият вид социални кооперации се 
развива, защото гарантира на гражданите 
по-икономични и по-качествени услуги, 
отколкото правителствените услуги.

 Те се финансират главно от 
правителствени отдели чрез вноски, 
приспадани от данъци.

 Развиха се в края на 70-те години в отговор на 
променящите се социални потребности. 
Социалните кооперации предлагат 
ИНОВАЦИИ и нови услуги.
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Дневна детска градина
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Дневна детска градина
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Дневни грижи за възрастни хора
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Домашни грижи
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Услуги за хора с увреждания
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Социални кооперации тип „Б“
 Извършване на дейности, различни от първия тип кооперации, 

особено в секторите на селското стопанство, промишлеността, 
бизнеса или услугите, дейности, насочени към осигуряване на
заетост на хора в неравностойно положение. 

 Следните лица се считат в неравностойно положение: 
– тези с физически, психически и сетивни увреждания, 
– лица, получаващи психиатрично лечение, 
– наркозависими, 
– алкохолици, 
– деца в трудоспособна възраст в трудни семейни ситуации, 
– затворници, които са обект на мерки, различни от задържане

 Най-малко 30% от РАБОТНИЦИТЕ трябва да бъдат в 
неравностойно положение. 
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Концесии на социални 
кооперации тип „Б“ 

 Частни преговори с P.A. за поръчки до 200 
000 евро
 Данъчно облекчение. Не са необходими 

вноски за хората в неравностойно 
положение, плащани от държавата
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Развитие  на социални кооперации 
тип „Б“ 

 Вторият вид социални кооперации се развива, за 
да се гарантира социална интеграция на хората в 
неравностойно положение чрез работа в или извън 
кооперацията.

 Те функционират на „нормални“ пазари (селско 
стопанство, услуги, промишленост, туризъм и 
др.).

 Имат италианската черта да комбинират 
истинска продуктивна работа със солидарност.
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Младите хора и социалните 
кооперации (в началото)

 Първите млади членове на социалните 
кооперации бяха подкрепени от силни 
идеологически и политически мотиви и политики 
(затваряне на психиатрични болници, 
утвърждаване на правата на хората с увреждания, 
наркоманите и бедните, утвърждаване на 
социалната дейност като истинска работа).

 Много млади хора са подкрепени от католически 
религиозни убеждения.

 Те се подкрепят и подпопагат от кооперативните 
асоциации, по-специално от Confcooperative и 
Legacoop, от съюза, правителствените отдели и 
профсъюзите.
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Младите хора и социалните 
кооперации (днес)

 Политическите и идеологическите мотиви са 
частично заменени от организационни, 
производствени и управленски умения: по-
голяма предприемаческа ефективност и 
качество и по-малко страст.

 Всяка година все още се създават стотици 
социални кооперации в цяла Италия и това 
е най-важният сектор на растежа в областта 
на кооперациите.
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Предимства на социалните 
кооперации

• В сравнение с фирмите със стопанска цел, социалните кооперации 
имат ясна социална цел, са локално разположени, споделят целите 
си със заинтересованите страни, основават своята дейност на 
доверие и принципите на справедливост, релационни сделки, 
социални/ алтруистични предпочитания, и създават положителни 
външни фактори (социален капитал, овластяване на гражданите)

• В сравнение с публичните агенции, социалните кооперации 
намаляват твърдостта и стандартизацията на предоставянето на 
социални услуги, извличат полза от мотивирани служители и 
мениджъри, разчитат на доверителни отношения със 
заинтересованите страни, дават възможност за спестяване на 
разходи

• В сравнение с други организации с нестопанска цел, социалните 
кооперации са по-стабилни, дългосрочно ориентирани, и 
предлагат качествени работни места, безсрочни договори.

Алберто Алб р ни Варна 15 юни 2018 е а



Ще продължат ли?
Акцент върху младите 

работници
• ВЪЗМОЖНОСТ преди да се присъединят към социалните 

кооперации 34,1% от младите работници са били безработни, 
19,2% са били студенти

• КАПИТАЛ средната заплата на младите хора е с около 10% 
по-ниска от средната заплата за по-възрастните работници

• УДОВЛЕТВОРЕНОСТ удовлетворението от работата като 
цяло (мащаб 1-7) е 5,4 за младите служители срещу средно 
5,5

• ТРАЙНОСТ 74% от младите служители имат намерение да 
останат в социалната кооперация възможно най-дълго, 
20,6% до останат поне няколко години

Източник:
EURICSE
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Кратко резюме
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 Частни автономни организации, пряко основани
и управлявани от групи граждани

 С предприемачески характер
 С цел да се преследва „общия интерес на

общността и социалното приобщаване на
гражданите“

 Притежавани от една или повече категории
заинтересовани страни (работници, 
доброволци, потребители)

 С частично ограничение за разпространението с
нестопанска цел

това, което сме видели до този момент

ИТАЛИАНСКИТЕ СОЦИАЛНИ КООПЕРАЦИИ СА



Кратко резюме: ключовете на успеха
Социалните кооперации се популяризират от групи 
граждани, които отговарят на социалните нужди, 
които не са удовлетворени от други публични или 
частни доставчици, заменяйки бюрократичните и 
йерархичните форми с участие, а дейности с 
предимно преразпределителни цели с дейности, 
базирани на предприемачески принципи

ОТДОЛУ НАГОРЕ
СЕТИВНОСТ и 
КРЕАТИВНОСТ
СОЦИАЛНИ 
ИНОВАЦИИ
ОВЛАСТЯВАНЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ и 
МОТИВАЦИЯ

Социалните кооперации успяха да развият нов 
модел на отношения с техните работници: могат да 
избират работници, които споделят мисията, 
характеризираща се с висока степен на усилия дори 
при липса на строг контрол
Развитието на социалните кооперации зависи и от 
ясната и последователна правна рамка и набор от 
политики, позволяващи публична подкрепа. 
Институционализацията на социалните кооперации 
налага тяхното развитие и благоприятства 
започването на нови инициативи

ПУБЛИЧНО 
ПРИЗНАВАНЕ и 
ПОДКРЕПА
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Социални кооперации тип „Б“ и 
хората с увреждания

• Заплатите на работниците от социални кооперации тип „Б“ 
идват от продажбата на техните продукти и услуги, а не от 
държавни субсидии.

• Ползите за социалните кооперации тип „Б“ са:
– Фискална подкрепа за хората в неравностойно положение.
– Възможност за директен контакт между 

държавната администрация и кооперацията.
• Социалните кооперации са идентифицирани като най-

подходящи, като се има предвид фактът, че социалните 
кооперации тип „Б“ трябва да наемат най-малко 30% от 
хората в неравностойно положение, за разлика от други 
фирми (7%), когато имат повече от 50 служители.
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Социална кооперация
“Il Bettolino” http://www.ilbettolino.it/
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Социална кооперация“Il Bettolino”
http://www.ilbettolino.it/

• Социална кооперация“Il Bettolino” http://www.ilbettolino.it/
• Основана през 1989 г., тя се намира в REGGIOLO в близост до Реджо 

Емилия (между Реджо Емилия и Мантова). В нея работят 53 души, 17 
от които са с увреждания. Стойността ѝ е около 3,7 милиона евро.

• Кооперацията е специализирана в производството на BASIL и „Pesto
Genovese“. Благодарение на важна инвестиция, тя доставя продукти 
на COOP, голяма дистрибуторска мрежа (в Италия супермаркетите 
COOP са лидер на пазара и са толкова важни, колкото и Carrefour и 
Auchan...)

• Те също така управляват ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ ЗЕЛЕНИ ЗОНИ, както 
и СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ.
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Социална кооперация Giovani Rilegatori
http://www.giovanirilegatori.it/
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Социална кооперация 
Giovani  Rilegatori  

http://www.giovanirilegatori.it/
• Основана през 1983 г., тя се намира в Имола (Болоня). В 

нея работят 24 души, 12 от които са хора с увреждания. 
Стойността ѝ е  1,4 милиона евро.

• Създадена за книговезка и подвързаческа дейност, 
технологичните иновации, наложени от пазара, накараха 
кооперацията да инвестира в новите технологии и 
разнообразяване на производството чрез стартиране на 
дейност ARCHIVATION, която представлява днес за 
половината от стойността си.
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Кооперация Cils
http://www.cilscesena.org/
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Кооперация Cils
http://www.cilscesena.org/

• Основана през 1974 г. по волята на семейни асоциации (Anffas), тя се 
намира в Чезена (Форли-Чезена). В нея работят 425 души, 184 от които 
са хора с увреждания. Стойността ѝ е 11 млн. евро.

• Основните производствени дейности са
Адаптирани компании (банки, фабрики) 
Центрове за убежище/ приемане (школи, общински заведения, 
болници) 
Литография (собственост на CILS)
Промишлено почистване
Наблюдение на почистване в училища, домове за стари хора

• Те са кооперации тип А плюс Б, така че също така управляват 
жилища за хора с увреждания и общежития.
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Социална кооперация Virtual Coop
http://virtualcoop.net/
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Социална кооперация Virtual Coop
http://virtualcoop.net/

• Основана през 1996 г., социалната кооперация наема предимно хора 
с ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ. Намира се в Болоня. В нея работят 32 
души, 21 от които са хора с увреждания с добри професионални 
умения. Стойността ѝ е 1 милион евро.

• Кооперацията предлага качествени технологични услуги: услуги за 
цифровизация на документи и въвеждане на данни, дигитален 
печат и редактиране, уеб разработки и онлайн бази данни, 
пощенски и малки логистични услуги, управление на събития и 
информационни кампании ...

• Освен това специално внимание се обръща на обучението и 
професионалното развитие на служителите с увреждания, като се 
предлагат пакети от интегрирани услуги на предприятията за 
насърчаване на настаняването на хора с увреждания при прилагането 
на Закона 68/99.
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Кооперация Copaps
http://copaps.it
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Кооперация Copaps
http://copaps.it

• Основана през 1979 г., тя се намира в SASSO MARCONI 
(Болоня). Copaps е резултат от ангажираността на 
семействата с увреждания, свързани с провеждането на 
селскостопански дейности, които предлагат и дейности 
за обучение. В нея работят 54 души, 21 от които са с 
физически увреждания. Стойността ѝ е 2 милиона евро.

• Тя управлява земеделски дейности, особено органично 
земеделие, ресторант, който предлага местно 
произведени стоки, оранжерия с цветя, поддържане на 
публични имоти на открито и събиране на отпадъци.
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Заключения
• Италианският опит на социалните кооперации през

последните 40 години показва, че субектите на 
социалната икономика могат да бъдат „ефективен
модел за социално включване на хората с увреждания“

• По-конкретно:
– Чрез управлението на здравните и социалните услуги с по-

малко бюрокрация, по-голяма гъвкавост, по-ниски разходи и 
с квалифициран персонал, мотивиран от чувството за
принадлежност като членове на кооперацията.

– Чрез изграждането на социални кооперации, които
осъществяват производствена дейност благодарение на
хората с увреждания, които, като РАБОТЕЩИ ЧЛЕНОВЕ и 
благодарение на кооперацията, се чувстват като истински
участници в тяхната работа.

Алберто Алб р ни Варна 15 юни 2018 е а



Заключения

• В Италия социалните кооперации са
успешни, защото
– доказаха на гражданите/потребителите, че

предоставят качествени услуги, и защото се
подкрепят от ценности като справедливост, 
солидарност, социална справедливост.

– доказаха на политиците и публичната
администрация, че субектите на социалната
икономика могат да насърчават социалните
права и в същото време да създават икономии.
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Заключения
• През последните няколко години Европейският

съюз показа нарастващ интерес към социалната
икономика, като прие програми и подкрепа

• Необходимо е да се движим по-бързо в тази
посока, като увеличаваме ресурсите, за да
развиваме дебати и обмен между членовете на
социалната икономика.

• Тези ресурси трябва да се осигурят чрез
увеличаване на данъчното облагане на тези
организации със стопанска цел, които се
възползват от неоснователни привилегии.
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