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Deși există mai multe tipuri de cooperative, toate au principii și caracteristici comune. Alianța Cooperativă 
Internațională (ICA) descrie o cooperativă ca fiind „o asociație autonomă de persoane unite voluntar pentru a-și satisface 
nevoile și aspirațiile economice, sociale și culturale comune printr-o întreprindere deținută în comun și controlată în 
mod democratic.”1 

ICA a adoptat șapte Principii Cooperative prin care cooperativele își pun valorile în practică. Aceste valori sunt: 

1. Membru voluntar și deschis

Cooperativele sunt organizații voluntare, deschise tuturor persoanelor capabile să își folosească serviciile și dispuse 
să accepte responsabilitățile de membru, fără discriminare de gen, socială, rasială, politică sau religioasă. 

2. Controlul democratic al membrilor

Cooperativele sunt organizații democratice controlate de membrii lor, care participă activ la stabilirea politicilor lor și la 
luarea deciziilor. Bărbații și femeile care funcționează ca reprezentanți aleși sunt responsabili în fața membrilor. În 
cooperative, membrii au drepturi egale de vot (un membru, un vot). 

3. Participarea economică a membrilor

Membrii contribuie în mod echitabil și controlează democratic capitalul cooperativei lor. Cel puțin o parte din capitalul 
respectiv este de obicei proprietatea comună a cooperativei. Membrii primesc de obicei o compensație limitată, dacă 
există, pentru capitalul subscris ca condiție de membru. Membrii alocă surplusuri pentru oricare sau toate scopurile 
următoare: dezvoltarea cooperării lor, eventual prin înființarea de rezerve, o parte din care cel puțin ar fi indivizibilă; 
beneficiază de membri proporțional cu tranzacțiile lor cu cooperativa; și sprijinirea altor activități aprobate de membri. 

4. Autonomie și independență

Cooperativele sunt organizații autonome, de auto-ajutorare, controlate de membrii lor. Dacă  încheie acorduri cu alte 
organizații, inclusiv guverne, sau strâng capital din surse externe, fac acest lucru în condiții care să asigure controlul 
democratic de către membri i lor și să își mențină autonomia cooperativă. 

5. Educație, instruire și informații

Cooperativele oferă educație și instruire membrilor lor, reprezentanților aleși, managerilor și angajaților, astfel încât 
aceștia să poată contribui eficient la dezvoltarea cooperativelor lor. Ei informează publicul larg - în special tinerii și liderii de 
opinie - despre natura și beneficiile cooperării. 

6. Cooperarea între cooperative

Cooperativele își deservesc membrii cel mai eficient și întăresc mișcarea cooperativă, lucrând împreună prin structuri 
locale, naționale, regionale și internaționale. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity 
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7. Grija pentru comunitate

Cooperativele lucrează pentru dezvoltarea durabilă a comunităților lor prin politici aprobate de membrii lor. La baza unei 
cooperative stă un grup de persoane, care se strâng împreună în jurul unui proiect sau idee comună. Acest grup deține 
și participă împreună la procesele de management și luare a deciziilor, și în același timp își asumă în colectiv riscurile și 
responsabilitățile. Pe baza principiului „un membru = un vot”, fiecare membru are aceeași participare și oportunitate de a 
contribui la gestionarea cooperativei. 

Strângerea oamenilor în jurul unui proiect comun poate face cooperativele mai incluzive decât alte companii, de exemplu, 
permițând persoanelor care au acces limitat la resurse să fie admise ca membri, să se implice pe deplin în organizație și să 
își împărtășească experiența, cunoștințele și creativitatea. În calitate de întreprinderi, cooperativele obțin un profit, care 
este, cel puțin parțial, reinvestit în cooperativă. Reamintim că modul în care se realizează investițiile și obiectivele care 
trebuie urmărite sunt decise în mod colectiv de către membri. 

În cele din urmă, obiectivul principal al cooperativei nu ar trebui să fie generarea de profit pentru membrii săi, ci satisfacerea 
nevoilor acestora și, în foarte multe cazuri, a nevoilor întregii comunități. 

În funcție de grupul fondator, aceste nevoi pot fi diverse, de exemplu creșterea oportunităților de angajare pentru lucrători, 
oferirea de servicii noi sau mai ieftine beneficiarilor sau a permite beneficiarilor și familiilor acestora să se implice activ în 
gestionarea serviciilor. Deoarece cooperativele sunt deținute de membrii ai unei comunități (beneficiari, rude, lucrători 
etc.) și răspund nevoilor acelei comunități, rezultă că ele contribuie la interesul general al comunității. 
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O parte considerabilă a cererii de servicii din sectorul SPC este generată la nivel local, ca rezultat al programelor implementate 
de agențiile publice și al proceselor de agregare a cererii la nivel privat. Aceste cerințe pot fi satisfăcute de grupuri de 
lucrători care își desfășoară activitățile în mod formal sau informal și care decid să facă un salt profesional și să creeze o 
cooperativă de lucrători sau o cooperativă socială, constituită adesea din mai multe părți interesate. 

Cooperativele de lucrători și cooperativele sociale din sectorul SPC oferă o valoare adăugată importantă în mai multe 
moduri: 

Proprietatea cooperativei și motivație 

Participarea este deschisă beneficiarilor serviciilor (și familiilor acestora), furnizorilor de servicii (atât formali, cât și 
informali) și/sau altor părți interesate. Se implementează mecanisme interactive pentru a garanta că procesele și serviciile 
cooperativei corespund nevoilor beneficiarilor și ale furnizorilor. 

Utilizatorii serviciilor se simt autorizați, iar membrii se simt mai bine datorită cooperativei. 

Guvernare și participare 

La procesele de luare a deciziilor participă atât beneficiarii și furnizorii de servicii cât și alte părți interesate. Regulile 
interne și mecanismele inovatoare asigură că procesele de luare a deciziilor sunt incluzive și au la bază o ierarhie plană. 

Într-adevăr, un sistem participativ poate reduce fluctuația personalului și permite reținerea experienței profesionale în 
cooperativă prin intermediul următoarelor trei mecanisme: 

• Rezolvarea mai ușoară a conflictelor datorită cadrului democratic și unui flux mai bun de informații. Un mediu de 
lucru mai plăcut, mai sigur și mai productiv încurajează reținerea personalului;

• Lichiditate redusă a acțiunilor de capital deținute de lucrători în cadrul participării acestora la proprietate, deoarece 
acțiunile de capital sunt rambursate numai la valoarea nominală;

•  Încurajarea, atât la nivel psihologic, cât și material, a muncitorilor să se dedice mai mult firmei. Din punct de vedere 
psihologic, o schemă participativă generează o identificare mai puternică a lucrătorilor cu compania. Din punct de 
vedere material, promisiunea unui venit mai mare prin partajarea profitului, o stabilitate mai mare a locurilor de 
muncă, un echilibru mai bun între viața profesională și viața privată și/sau perspectiva unei remunerații în raport cu 
anii de serviciu sunt elemente care îi încurajează pe lucrători să se identifice cu succesul companiei.

Dezvoltare locală 

Lucrătorii și cooperativele sociale creează activități economice sustenabile, care contribuie în mod direct la dezvoltarea 
locală. Întrucât sunt gestionate de părțile locale interesate, cooperativele cunosc în general în profunzime comunitatea și 
nevoile acesteia. Cooperativele multipartite interesate creează sinergii între diferiți actori - autorități publice, beneficiarii 
serviciilor și furnizori de servicii - garantând astfel că sunt reprezentate diferite interese și resurse aparținând unei 
comunități locale și că se oferă un răspuns adecvat la nevoile societății. În unele zone izolate, cooperativele reprezintă 
singurul furnizor de servicii în care autoritățile publice au încetat să mai presteze un serviciu public. 

Sustenabilitate economică 

Serviciile personale constituie o provocare pentru multe comunități europene. În sectorul îngrijirii, serviciile publice oferă 
rareori întreaga gamă de servicii necesare pentru a acoperi nevoile multiple și diversificate. Un model de cooperativă 
poate ajuta o comunitate să își satisfacă unele dintre nevoi și preocupări într-un mod viabil și pe termen lung, de exemplu 
prin reducerea cheltuielilor legate de îngrijire (prin achiziționarea colectivă de bunuri și servicii) sau prin faptul că permit 
familiilor să își creeze și gestioneze serviciile de care au nevoie (asistență medicală la domiciliu, îngrijire colectivă a copilului 
etc.). 
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Calitatea serviciilor prestate 
Un aspect esențial care trebuie luat în considerare este constituit de procesele care stau la baza prestării serviciilor. În 

general, cooperativele includ diferitele părți interesate implicate în proiectarea serviciilor și guvernanța întreprinderii. 

Prin urmare, implicarea acestora în activitățile cooperativei contribuie la creșterea controlul pe care îl exercită asupra calității 

activităților și a serviciului oferit. 

În ceea ce privește furnizarea serviciilor sociale, elementul participativ nu este suficient pentru a asigura calitatea serviciului, 

ci  trebuie promovate și garantate alte criterii: accesibilitatea (din punct de vedere al acoperirii geografice), continuitatea (în 

timp) și accesibilitatea. Criteriul continuității este evidențiat rareori, deși este o caracteristică fundamentală a unui serviciu de 

interes general. Structura cooperativă, bazată pe membri și orientată pe termen lung, oferă o garanție deosebit de eficientă a 

continuității serviciilor de interes general. 

Calitatea muncii 

Cooperativele se străduiesc să le ofere lucrătorilor săi locuri de muncă sustenabile și de înaltă calitate. Cooperativele 

reprezintă, de asemenea, o oportunitate de angajare formală a lucrătorilor, oferindu-le dreptul de a-și spune cuvântul în acest 

sector de activitate. Crearea de oportunități pentru ca lucrătorii să se alăture și să se implice cu cooperativele ar putea constitui 

o strategie de abordare a muncii nedeclarate. Lucrătorii din sectorul serviciilor personale și  casnice suferă adesea de condiții 

de muncă deficitare. În afară de faptul că le asigură un loc de muncă stabil și regulat, cooperativele oferă oportunități 

de formare, iar în cazul lucrătorilor membri ai cooperativei, noi competențe legate de managementul întreprinderii. 

O organizație cooperativă le poate oferi lucrătorilor din domeniul SPC și oportunități  de îmbunătățire a condițiilor de 

muncă. O mare parte a serviciilor la domiciliu și de îngrijire este prestată de profesioniști independenți (de exemplu 

asistenți medicali, personal de curățenie și îngrijitori), care trebuie să respecte programe de lucru restrictive (schimburi de 

noapte, dificultăți legate de concediu etc.) și beneficiază de prestații sociale reduse (planuri de pensii insuficiente sau 

costisitoare, niciun ajutor de șomaj etc.). Cooperativele își  propun să ofere profesioniștilor din sectorul SPC condiții 

de muncă îmbunătățite, o coordonare mai bună a serviciilor și mai multe oportunități de muncă. 

Un raport publicat de Eurofound în 2019 intitulat Cooperative și întreprinderi sociale: Munca și ocuparea forţei  de muncă 
în anumite ţări2 afirmă că „de la izbucnirea crizei economice, cooperativele și-au demonstrat nu numai rezistența, ci 
și capacitatea de a înflori” și că „a existat o preferință generală clară pentru crearea și păstrarea locurilor de muncă 
permanente, cu normă întreagă, modelul „ocuparea standard a forței de muncă” care este adesea utilizat ca indicator 
al locurilor de muncă de bună calitate”. Raportează, de asemenea, că „lucrătorii din organizațiile din studiul de caz au 
apreciat calitatea muncii ca ridicată, atât în termeni absoluți, cât și în comparație cu organizații similare. De asemenea, 
au evaluat foarte pozitiv mediul social, dreptul la a-și spune cuvântul și reprezentarea la locul de muncă, echilibrul dintre 
viața profesională și viața privată și discreția sarcinilor. (…) În cadrul organizațiilor, dezvoltarea abilităților și siguranța 
locului de muncă au fost puternice și a existat o intenție semnificativă de a oferi lucrătorilor oportunități de carieră. (…) 
Multe dintre dimensiunile calității locului de muncă erau parte integrantă a obiectivelor organizaționale și, prin urmare, li 
s-a acordat prioritate în practicile profesionale.” 

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
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REDES (Rețele)– o cooperativă care are grijă atât de lucrători, cât și de clienți 

REDES este o cooperativă socială fără scop lucrativ care oferă servicii de îngrijire într-unul dintre cele mai 
defavorizate cartiere din Madrid, Pan Bendito. 

A fost fondată de un grup de femei care participau la un proiect de îngrijire a persoanelor în vârstă și care doreau 
să transforme caracterul activității din voluntar în profesional. Acestea au creat o cooperativă destinată să ofere 
servicii de educație, asistență socială și servicii geriatrice auxiliare pentru două asociații de vecinătate. 

În prezent are 49 de angajați. Afacerea a crescut constant, iar cooperativa are acum un volum de afaceri de peste 
1 milion de euro pe an. Gama de profesii implicate include psihologi, asistenți sociali, educatori sociali, logopezi, 
asistenți în domeniul geriatric, fizioterapeuți, consilieri profesionali și avocați. REDES oferă servicii de îngrijire 
la 1.000 de persoane. Calitatea muncii este ridicată, deoarece modul său de lucru extrem de participativ ridică 
moralul și asigură o echipă stabilă. Lucrătorii simt că munca îi satisface, își pot exprima opiniile și pot face sugestii 
de îmbunătățire. 

Spazio Aperto Servizi (Servicii în Spații Deschise) – o gamă largă de servicii pentru cei care au nevoie 

Spazio Aperto Servizi din Milano este o cooperativă socială de tip A, care oferă servicii sociale conform legislației 
în vigoare în Italia. Aceasta organizează activități recreative și educative în 100 de școli, promovează asistența 
maternală și consiliază victimele traumelor și abuzului asupra copiilor. Oferă asistență la domiciliu persoanelor 
adulte aflate în dificultate și mediază în cazuri de conflicte între părinți și copii. Oferă îngrijire rezidențială și 
îngrijire de zi, tabere de vară, vacanțe și îngrijire respiro persoanelor cu dizabilități. 

Optzeci la sută din angajați sunt femei și majoritatea lucrează cu jumătate de normă. Mediul de lucru favorizează 
relațiile interpersonale și partajarea. Cooperativa a investit mult în instruire, atât în operații, cât și în management. 

Participarea membrilor la definirea planului de afaceri contribuie la creșterea motivației și a angajamentului 
acestora în urmărirea obiectivelor stabilite în plan, reduce absenteismul, rotația personalului și cazurile de 
burnout și crește calitatea și personalizarea serviciilor oferite de cooperativă. 

Beneficiarii sunt implicați în gestionarea serviciului printr-un dialog continuu, care are ca scop: 

• Prestarea de servicii personalizate, care să răspundă nevoilor reale ale beneficiarilor; 

• Îmbunătățirea serviciului; 

• Detectarea de noi nevoi ale afacerii;

• Dezvoltarea de noi activități, proiectate împreună cu beneficiarii, destinate să răspundă nevoilor acestora 
și desfășurate cu participarea lor activă.
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Gastoudercoöperatie Nederland (Cooperativa Îngrijitorilor de Copii)– împuternicirea îngrijitorilor copiilor din 
Olanda 

Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands a fost înființată în anul 2018, iar obiectivul său principal este să 
ofere servicii profesionale copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 13 ani. 

În Olanda, serviciile destinate copiilor sunt oferite în general prin intermediul agențiilor specializate în îngrijirea 
copiilor. Mulți îngrijitori de copii sunt acum antreprenori independenți. Cu toate acestea, aceștia trebuie să 
continue să lucreze prin intermediul unei agenții specializate în îngrijirea copiilor, fără să dețină controlul asupra 
profesionalizării și recunoașterii muncii lor. 

Cooperativa a fost creată inițial de un grup de îngrijitori de copii care doreau să se structureze pentru a se putea 
specializa mai bine și a oferi servicii profesionale și care doreau mai ales să nu mai depindă de companiile din 
sector. Aceștia se gestionează independent, fără a fi nevoie să solicite aprobarea Oficiului Național de Îngrijire a 
Copilului, care acționează ca intermediar între părinți și îngrijitori în numele guvernului. Ei decid în comun asupra 
politicii, instruirii, condițiilor de muncă și tarifelor. Cooperativele sunt, de asemenea, un instrument puternic, 
care le permite acestor lucrători să exercite controlul asupra condițiilor în care muncesc. 

Spre deosebire de o agenție specializată în îngrijirea copiilor, întreaga sumă plătită de părinți ajunge la îngrijitor. 
Apoi, fiecare îngrijitor plătește o taxă de membru. Profiturile sunt investite în formare sau sunt distribuite între 
îngrijitorii de copii. În acest fel, toată lumea contribuie la creșterea nivelului de profesionalism și a calității îngrijirii 
copiilor. 

Maison des Services à la personne (MDSAP) (Personal Services Centre) – Furnizor de SPC pe întreg teritoriul 
Franței 

Lansată în 2012, MDSAP este o cooperativă care reunește aproximativ 700 de organizații furnizoare de SPC. 
Acoperind tot teritoriul național încă de la lansare, MDSAP a început furnizând servicii de grădinărit, curățenie, 
administrative și IT, care reprezintă 90% din activitatea sa. Recent și-a extins oferta la îngrijirea la domiciliu a 
persoanelor în vârstă. Funcționarea sa are la bază punerea în comun a resurselor (financiare, umane, know-how 
etc.) și se structurează în jurul a șase valori esențiale: independență, implicare, punerea în comun a resurselor, 
democrație, participație și solidaritate. Membrii MDSAP beneficiază de o licență care le permite să furnizeze 
SPC în deplină conformitate cu reglementările locale și regionale și pot accesa sprijin pentru a asigura servicii 
de înaltă calitate. Membrii iau decizii și își aleg în mod democratic liderii în cadrul adunării generale, conform 
principiului „un membru, un vot”. 
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Great Care Co-op Irlanda 

Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) (Centrul pentru Drepturile Migranților) din Irlanda acordă sprijin lucrătorilor 
casnici, victimelor muncii forțate, studenților, lucrătorilor și familiilor fără acte legale și în prezent se ocupă de 
aproximativ 2.000 de cazuri pe an. Acesta susține drepturile migranților fără acte și continuă să se concentreze 
asupra acțiunilor colective destinate construirii unor comunități mai puternice și unor locuri de muncă mai bune. 

MRCI înființează în prezent prima cooperativă de îngrijire condusă de migranți din Irlanda. Great Care Co-op și-a 
început activitatea în februarie 2020 în zona Dalkey / Dun Laoghaire situată la SE de Dublin. Proiectul a primit sprijin 
din partea guvernului irlandez și a Fondului Social European 2014-2020 în cadrul Programului pentru angajare, 
incluziune și învățare (PEIL) 2014-2020. Oferă servicii casnice și de îngrijire a persoanelor în vârstă și adoptă o 
abordare cuprinzătoare, la proiectarea planului de îngrijire participând atât îngrijitori informali, cât și formali (medici 
de familie, asistenți medicali din sistemul de sănătate publică, podologi, stomatologi și ergoterapeuți). Modelul său 
de afaceri se bazează pe investiții în personal, cu scopul de a reduce rotirea personalului. Organizarea și serviciile 
sunt conduse și operate de personalul de îngrijire din prima linie, care lucrează în zona sa. 
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Un cadru juridic adecvat și avantaje fiscale 
În scopul promovării dezvoltării cooperativelor, statele ar trebui să dispună de un cadru juridic și de reglementare adecvat, 
care să ajute la accesarea oportunităților de scutire fiscală, furnizarea de sprijin, precum și accesul la achizițiile publice și 
la alte piețe. 

În multe țări, cooperativele sociale sunt considerate automat organizații non-profit și, prin urmare, pot beneficia de 
reduceri fiscale. Aproape peste tot, reglementările fiscale aplicabile cooperativelor oferă scutiri fiscale asupra activelor 
dacă acestea sunt alocate unui fond de rezervă indivizibil. 

Aplicarea clauzelor sociale în achizițiile publice 
Achizițiile publice reprezintă o piață esențială pentru furnizarea de SPC, deoarece multe dintre aceste servicii sunt furnizate 
de autoritățile locale prin intermediul licitațiilor. Cooperativele sunt cunoscute pentru serviciile de înaltă calitate și accesibile 
oferite în special în domeniul serviciilor sociale, care țin cont de nevoile beneficiarilor și familiilor acestora. Atunci când 
autoritățile locale decid externalizarea acestor servicii prin licitații publice, pentru a facilita participarea cooperativelor și 
a întreprinderilor sociale, pot utiliza clauze sociale. Noua directivă a UE privind achizițiile publice (Directiva 2014/24/UE) 
pune la dispoziția autorităților contractante mai multe modalități de promovare a achizițiilor publice responsabile din 
punct de vedere social. Multe dintre aceste prevederi (contracte rezervate, un regim moderat pentru serviciile sociale, 
un criteriu al raportului calitate-preț) pot îmbunătăți accesul cooperativelor la licitațiile publice pentru serviciile SPC. În 
special achizitorii publici ar trebui să utilizeze „regimul moderat” (art. 74-77 din Directivă) care recunoaște că serviciile 
sociale, de sănătate și alte servicii furnizate direct persoanelor au obiective, tipuri de beneficiari și caracteristici diferite de 
alte servicii și contribuie la coeziunea socială și incluziunea socială în special a grupurilor vulnerabile. 

Implementarea co-planificării în politicile sociale 
Co-planificarea în politicile sociale și în special în proiectarea SPC de către autoritățile publice implică implicarea activă 
a tuturor părților interesate. Printre acestea, ar trebui să fie auzită și luată în considerare vocea cooperativelor și a 
întreprinderilor sociale care se ocupă de furnizarea serviciilor. 

Cooperativele sunt aproape de comunitate și sunt cele mai potrivite pentru a înțelege nevoile beneficiarilor. Autoritățile 
locale ar trebui încurajate să utilizeze instrumente specifice, care favorizează reorganizarea, împuternicirea și conectarea 
în rețea a serviciilor și intervențiilor, astfel încât acestea să fie programate și implementate sub forma unui sistem integrat, 
cu implicarea tuturor părților interesate, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. 

Promovarea sprijinului (financiar și nefinanciar) 
Cooperativele de lucrători și cele sociale din sectorul SPC se confruntă cu mai multe dificultăți legate de: 

• accesul la credite bancare (lipsa garanților, capital insuficient etc.)

• lipsa abilităților de afaceri și financiare importante

• logica pieței financiare nu este concepută pentru a sprijini dezvoltarea acestora (valoare socială în raport cu 
rentabilitate financiară)

• reducerea finanțării publice și constrângeri din ce în ce mai mari asupra finanțelor publice

• aplicarea criteriului celei mai ieftine oferte în licitații

Găsirea unor soluții inovatoare în acest domeniu este deosebit de importantă.
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În ceea ce privește finanțarea, cooperativele ar trebui să aibă acces la un lanț complet de finanțare. 

Instrumentele financiare destinate sprijinirii întreprinderilor sociale și cooperativelor din sectorul SPC ar trebui să combine 
diferite tipuri de finanțare astfel încât să fie adecvate pentru toate etapele ciclului de viață al afacerii. Acestea ar trebui 
să combine subvențiile (pentru start-up-uri) cu împrumuturi pentru întreprinderi stabilite și ar putea include instrumente 
de capitaluri proprii și garanții. Gestionarea operațională a fondurilor ar trebui să fie organizată și localizată cât se poate 
de aproape de teren. Mai mult, autoritățile publice care nu au încredere în gestionarea împrumuturilor ar trebui să caute 
parteneri în rândul instituțiilor de finanțare socială, deoarece cunosc sectorul și pot evalua mai bine valoarea socială și 
nevoile specifice ale întreprinderilor din economia socială (de exemplu, asistență și consiliere tehnice). 

Pe lângă sprijinul financiar, sprijinul nefinanciar poate fi oferit de organizații precum federațiile cooperatiste, centrele 
de sprijin pentru afaceri și consorții. Aceste organizații oferă instruire, consiliere în afaceri, juridică și fiscală, coaching, 
asistență în marketing și multe alte servicii fundamentale atât pentru crearea cooperativelor, cât și pentru dezvoltarea 
acestora. Prin urmare, acestea ar trebui promovate și susținute de autoritățile publice, atât la nivel național, cât și local. 
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CUM SE CREEAZĂ O 
COOPERATIV Ă ÎN 
SECTORUL SPC

>>
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Care sunt necesitățile din mediul dvs. social? 

Cooperativele sunt încrustate în mediul social și economic care le înconjoară: crearea lor provine adesea dintr-o nevoie 

sau o oportunitate. Primul pas este să determinați dacă serviciul pe care îl va oferi cooperativa dvs. satisface nevoile 

oamenilor și dacă aceștia îl vor folosi. Înainte să începeți o afacere și indiferent de mărimea sau tipul cooperativei pe care 

intenționați să o creați, este foarte recomandat să efectuați o cercetare. Există mai multe abordări și instrumente care vă 

ajută să evaluați nevoile. Rețineți că este foarte posibil ca multe SPC să fie furnizate deja de comunitate: pot fi organizate 

formal sau informal, susținute de servicii publice sau auto-organizate. Cartografierea serviciilor SPC necesită revizuirea 

părților interesate care operează deja în sector: să vă reuniți cu ei și să le prezentați ideea dvs. vă va permite să testați 

relevanța proiectului dvs. și să beneficiați de cunoștințe și experiență externe. Astfel vă puteți adapta ideea la situația 

reală. Acest pas constituie, de asemenea, o oportunitate de a identifica potențiali parteneri ai cooperativei dvs. 

Participare 

Scopul principal al unei cooperative este de a satisface nevoile membrilor săi: ce nevoi vizați? 

• Cooperativă de lucrători: deținută și controlată de angajații săi, care dețin majoritatea acțiunilor. Cooperativa există 
pentru beneficiul lucrătorilor săi;

• Cooperativă multipartită: membrii săi pot fi personal, beneficiari, vecini, furnizori - oricine este implicat în activitatea 
cooperativei și modul în care o desfășoară. De exemplu, într-un centru de îngrijire, membrii sunt rezidenții, 
personalul, rudele și poate chiar asistenții sociali. Rețineți că forma multipartită nu este întotdeauna acoperită sau 
permisă de reglementările naționale.

O cooperativă trebuie să fie o afacere viabilă. La fel ca orice afacere, majoritatea cooperativelor au ca scop obținerea de 
venituri suficiente nu doar pentru a-și acoperi cheltuielile, ci și pentru a obține profit, membrii decizând dacă surplusul 
este reinvestit în afacere, distribuit între membri sau dat comunității. Trebuie să vă asigurați că cooperativa dvs. va genera 
venituri din bunurile sau serviciile pe care le furnizează. 

IDENTIFICAREA NEVOILOR: 
CE OBIECTIVE AVEȚI1 
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Persoanele constituie componenta de bază a unei cooperative - munca în colectiv este un punct forte, dar poate fi și 
o provocare! Găsirea și aducerea împreună a unor persoane motivate este un pas important în cadrul proiectului dvs. 
de cooperativă. În funcție de mărimea și forma cooperativei pe care o construiți, dar și de resursele de care dispuneți, 
organizația dvs. se poate baza exclusiv pe voluntari, poate implica lucrători sau poate angaja personal. În orice caz, pentru 
lansarea cooperativei și pentru ca aceasta să aibă succes veți avea nevoie de o echipă motivată și de încredere. 

De obicei, o cooperativă de servicii multipartită poate implica: 

• organizatori, adică persoanele care se ocupă de crearea cooperativei și planificarea continuă, cum ar fi un grup de 
conducere sau un comitet de gestionare; 

• lucrători/voluntari, adică furnizori de servicii formali și/sau informali (asistente, rude etc.); 

• beneficiari, adică utilizatorii serviciilor. 

Implicarea părților interesate externe (administrația publică, organizațiile de furnizori de servicii de îngrijire, ONG-uri 
locale etc.) îi poate oferi organizație dvs. un atu suplimentar, atât în ceea ce privește sprijinul public și finanțarea externă, 
cât și experiență și know-how. Acest model trebuie adaptat în funcție de mărimea și capacitățile grupului. 

CONSTRUIREA COOPERATIVEI 2 
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După ce ați identificat nevoia pe care urmează să o abordați și ați adunat un grup activ și fiabil de persoane care să participe la 
proiect, trebuie să vă întrebați cum poate fi transformată această idee de afaceri într-o afacere viabilă. Acest pas are ca scop să 
vă ajute să: 

• Realizați un studiu de piață

• Creați un plan de afaceri

• Creați un plan financiar

Trebuie să întâlniți parteneri externi și să mobilizați resurse. Aceasta vă încurajează să comunicați, să vă faceți cunoscută 

ideea celor dimprejur și să o adaptați la constrângerile externe, pentru a vă mări șansele de succes. 

Studiu de piață 

Schița ideii dvs. de cooperativă devine din ce în ce mai clară. În această etapă, este esențial să înțelegeți în profunzime 
sentimentele și preferințele beneficiarilor. Acestea vor constitui baza pe care veți putea determina ce servicii va furniza 
cooperativa dvs. și cum le veți comercializa în zonă. 

Deși poate fi alimentat cu siguranță de studiul inițial de evaluare a nevoilor (a se vedea pasul 1), un studiu de piață ar trebui 
să abordeze mai în profunzime. Acesta vizează confruntarea concretă a serviciilor pe care intenționați să le furnizați cu 
realitățile economice și sociale. Chiar dacă o nevoie există și este identificată, ca să poată pătrunde pe piață, instrumentele 
de soluționare a acesteia trebuie să corespundă capacităților, percepțiilor și obiceiurilor beneficiarilor. Studiul de piață vă 
va ajuta să identificați și să anticipați potențialele oportunități și obstacole, precum și să vă adaptați proiectul în funcție 
de acestea. 

Planul de afaceri 

Acum, după ce ați adunat principalele informații despre viitoarea dvs. cooperativă, sunteți gata să elaborați un plan de 
afaceri. Planul de afaceri formalizează obiectivele cooperativei și modul în care acestea vor fi atinse și finanțate. Stabilirea 
acestuia este fundamentală și, chiar dacă poate vă va părea lungă și plictisitoare, vă va permite să clarificați și să organizați 
procesul de implementare a proiectului - atât dvs., cât și tuturor factorilor interesați, indiferent dacă este vorba de viitori 
membri sau parteneri (în special potențiali investitori). În mod ideal, în această etapă vitală ar trebui să fie implicați toți 
viitorii membri ai cooperativei, astfel încât să se dezvolte o înțelegere comună a obiectivelor organizației și a proceselor de 
operare. Acest lucru este deosebit de important dacă cooperativa include diferite tipuri de membri, așa cum este cazul într o 
organizație multipartită. Diferite grupuri pot avea nevoi, abordări, medii și așteptări diferite, care pot fi complementare sau 
contradictorii: crearea planului de afaceri reprezintă ocazia de a confrunta aceste idei și de a ajunge la un consens, lucru 
esențial pentru a asigura viitorul organizației. 

Planul financiar 

Planul financiar constituie o componentă fundamentală a planului de afaceri. Acesta ar trebui să ofere o imagine de 
ansamblu asupra veniturilor și cheltuielilor cooperativei, asupra contului anual de profit și pierdere și a previziunilor privind 
fluxul de numerar. Lansarea unei afaceri (cooperative) necesită investiții inițiale: suma de capital necesară pentru faza 
inițială depinde atât de reglementările naționale, cât și de nevoile organizației cu privire la tipul de activități avute în vedere 
(achiziționarea de materiale, plata salariilor în primele luni, cheltuieli de comunicații etc.). Pot fi luate în considerare mai 
multe surse de finanțare. Cu toate acestea, primul nivel ar trebui să fie reprezentat întotdeauna de contribuțiile membrilor, 
sub formă de acțiuni ale cooperativei: de aceea prețul acțiunilor trebuie să reprezinte un echilibru echitabil între capacitățile 
financiare ale membrilor și cerințele de investiții în afacere. 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 
DE AFACERI 3 
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 În acest punct dispuneți de baza principală a proiectului dvs. de cooperativă: ați reunit o echipă motivată, ați generat 
un model de afaceri viabil și ați identificat etapele principale pentru punerea în practică a ideii. Înainte de a lansa efectiv 
afacerea, puteți lua în considerare câteva mecanisme de asistență externe. Federațiile cooperatiste vă pot oferi asistență 
în afaceri și informații importante cu privire la aspectele practice ale vieții de zi cu zi ale unei cooperative, cum ar fi: 

•  Sprijin legal 

• Consolidarea și implementarea planului de afaceri 

• Stabilirea strategiei de marketing 

• Mecanismele de finanțare disponibile 

• Instruire (managementul cooperativei, dezvoltarea resurselor umane etc) 

 

Strângerea banilor 

În general, cooperativele aflate în etapa inițială nu dețin nimic: prin urmare, vă puteți confrunta cu o lipsă de capital care 
vă împiedică să faceți investițiile inițiale necesare pentru lansarea activității. Ar trebui luate în considerare diferite surse 
de finanțare externă, a căror disponibilitate și relevanță variază de la o țară la alta. Federațiile cooperatiste vă pot furniza 
informații tehnice relevante pentru proiectul dumneavoastră. 

Rețineți că aceste surse de finanțare pot fi complementare; crearea unui pachet financiar - o combinație între diferitele 
tipuri de finanțare pe perioade diferite - poate constitui o opțiune mai ieftină și mai convenabilă. De asemenea, dacă luați 
în considerare un împrumut, ar trebui să încercați să evaluați cu precizie de cât aveți nevoie: un împrumut mai mare decât 
aveți nevoie vă va obliga să plătiți dobânzi și să rambursați bani pe care nu i-ați folosit. Acest lucru ar trebui evaluat pe baza 
planului dvs. financiar, care trebuie să includă plata tuturor sumelor împrumutate și a dobânzilor. 

MOBILIZAREA PARTENERILOR ȘI A 
ORGANIZAȚIILOR DE SPRIJIN4 
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Acum este timpul să formalizați regulile interne de guvernare și să înregistrați cooperativa în conformitate cu legislația 
națională. S-ar putea să vă gândiți, de asemenea, la relația organizației dvs. cu mișcarea cooperatistă: să fiți membru al 
unei federații cooperatiste vă poate permite să beneficiați de sprijin consultativ și sinergii inter-cooperare, chiar și după 
etapa de înființare. 

Constituția stipulează regulile de bază ale cooperativei dvs., oferind detalii despre motivul pentru care a fost creată, care 
sunt principalele sale principii și obiective, ce va face (ce servicii își propune să ofere) și cum este organizată. 

Regulile de participare la cooperativă ar trebui să fie în concordan ță cu primul principiu al cooperativelor: „Membru 
voluntar și deschis”. Aceasta nu înseamnă că trebuie să permiteți oricui să facă parte din cooperativa dvs., ci că condițiile 
pentru a deveni membru ar trebui să fie obiective și nediscriminatorii. 

Criteriile de aderare trebuie să fie analizate cu înțelepciune și strategie. Cooperativa dvs. își propune să recruteze un 
număr mare de membri sau, dimpotrivă, să mențină un număr redus de membri activi? Serviciile vor fi furnizate numai 
membrilor sau vor fi disponibile publicului larg? Dacă a ți optat pentru o societate multipartită și, în funcție de legislația 
locală, procedura și condițiile de aderare vor fi echivalente pentru toate tipurile de membri? 

Sistemele de aderare sunt strâns legate de modelul de guvernanță pe care doriți să îl creați. Guvernarea va asigura 
organizarea zilnică adecvată a cooperativei dvs. Este important să găsiți mecanisme care să asigure atât răspunderea, cât 
și transparența, pentru a minimiza riscurile pentru membri, asigurând în același timp incluziunea. 

 

STABILIREA 
STRUCTURII5 
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Acum, că cooperativa dvs. este creată și urmează să înceapă să ofere servicii, următoarele instrumente vă vor completa 
echipamentul și vă vor pregăti pe deplin pentru această nouă aventură: 

1. Deschideți un cont în bancă pe numele cooperativei. Luați în considerare băncile cooperatiste, întrucât acestea vă 
pot oferi servicii relevante și reduceri interesante;

2. Dacă vă așteptați să atingeți rapid o cifră de afaceri substanțială, poate fi înțelept - sau chiar obligatoriu - să desemnați 
un auditor sau un examinator independent. Verificați cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cooperativa dvs. 
cu punctul dvs. de contact național;

3. Dacă intenționați să recrutați un secretariat, gândiți-vă dacă trebuie să numiți unul - sau mai mulți directori;

4. Procurați-vă rechizitele cooperativei (cărți de vizită, coli cu antet oficial etc.);

5. Familiarizați-vă cu procesele administrative și de guvernare interne. Puteți să vă configurați deja registrele statutare;

6. Gândiți-vă să încheiați o asigurare pentru cooperativă. În ceea ce privește activitățile bancare, societă țile de asigurare 
a cooperativelor vă pot oferi produse interesante;

7. Construiți-vă strategia de comunicare și gândiți-vă la prezența în Internet a organizației dvs. și la  numele de domeniu. 
Puteți arăta identitatea cooperativei dvs. cu un nume de domeniu .coop (http://identity.coop);

8. Planificați-vă anul de guvernare, inclusiv sfârșitul exercițiului financiar și următoarele reuniuni ale adunării generale.

LANSAREA
AFACERII 6 
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