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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.
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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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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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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
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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
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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 взаимнност.
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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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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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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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



 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 „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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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



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.
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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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