Pamatnostādnes, lai īstenotu Eiropas tīkls KOPIENAS kooperatīvi
"Vienots balss KOPIENAS kooperatīvu"
Ievads
Tīkli kā piemēri, lai dalītos, mācīšanās un piemērošana
Strādājot pie attīstības mācību programmas ENTCOM projekta konsorcijs
tikās dažus piemērus valsts tīkliem, piemēram:
Kopienas rīcības komanda Lauku Kopienu Padomes visā Anglijā
Šis tīkls tika izveidots 1924. gadā ar mērķi sniegt atbalstu lauku kopienās
Anglijā,

palīdzot

kopienas

līderi

strādā

sabiedrības

plānošanu,

iesaistīšanos, konsultācijas, labklājību. RSP rīko konkursus, lai veicinātu
ciemus uzsākt jaunus projektus, kā arī maksimāli izmantot esošos
pakalpojumus un iekārtas.
Avoti: http://www.ruralcc.org.uk/
ViabilityNet Prāgā
ViabilityNet

Programma

pieslēdzas

un

atbalsta

personu

grupas

un

bezpeļņas organizācijām, kas izdarīti ar pilsonisko sabiedrību Centrālajā,
Austrumu un Dienvidaustrumeiropā stiprināšanai. Via Fonds palīdz cilvēku
grupa, kas ir uzņēmusies iniciatīvu, lai radītu pozitīvas pārmaiņas savās
kopienās. No tīkla darbs balstās uz pārliecību, ka atbildības sajūta, vēlme
piedalīties valsts pārvaldē un pārvaldīšanu mūsu kopienām ir būtiska, lai
dzīvei brīvā sabiedrībā.
http://viafoundation.org/serving-communities/viabilitynet.shtml
Sākot no šiem piemēriem un atzīstot, cik svarīgi ir koplietošanas praksi,
mācoties

no

citu

pieredzes,

strādājot

vietējā

vajadzību

analīzi,

VALORIZĀCIJAS vietējos resursus, un stimulējot vietējo iesaistīšanos,
ENTCOM Project ierosināt vadlīnijas no Eiropas tīkla Kopienas kooperatīvu.
Nolūki pamatnostādņu
Šajās pamatnostādnēs priekšrocības tīkla sadarbības kopienu kooperatīvi,
piemēram,

kopīgas

problēmas

un

nodrošināt

resursus,

papildinot
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kompetences un spējas, uzsākot procesu tīklu, tiks apspriesti.
Mēs varam definēt "kopienas kooperatīvs" kā apvienības cilvēkiem, mazā
vietējā sabiedrībā, kas sniedz pakalpojumus, kuriem nav atbildes šajā
kopienā un pārvaldīt kopējo labumu, izmantojot darba un iesaisti
dalībvalstu pilsoņiem. Sabiedrība kooperatīvā raksturo aktīvi piedaloties
lielam skaitam iedzīvotāju, kuri sevi organizēt sevi par kooperatīvu ar
tādu pašu mērķi.
A "kopienas sadarbības tīkls", tiek uzskatīta par integratīvu daļu no
projekta '' ENTCOM - Uzņēmējdarbības un Kopienas kooperatīvu "Lai
radītu vērtību un atbalstīt un nodrošināt resursus, pieredzi un labu praksi,
lai esošiem kooperatīviem, to grupām, kas ir strādā jauna Kopienas
sadarbības iniciatīvas un Kopienas kooperatīvo organizatoriem.
Turklāt pieejas tīkla sākšanu bieži novietoti pārāk daudz koncentrējas uz
infrastruktūru. Viņi nav pievērsta pietiekama uzmanība sadarbībai starp
vietējo iniciatīvu un nespēja aptvertu lielāku bioloģisko procesu tīkla
uzsākšanu.
Pamatnostādnēs koncentrēties uz '', kā uzsākt tīklu kopienas kooperatīvi ''
un '' kā būt vienotiem kopumā dažādās daļās valstīs ''.
No sabiedrības kooperatīvu tīkla saprot kā grupas juridiski neatkarīgu
organizāciju (un tās indivīdiem), kuru mērķis ir sadarboties un uz
ilgtermiņa pamata ar ievērojami mazākām centralizētās pārvaldības
funkcijas nekā tradicionālajām organizācijām.
Konkrētie mērķi šajos tīklos ir:
palīdzība PNSP un biedri kopienas kooperatīvu saprastu svarīgākos
aspektus (veiksmes faktori), kas iestatīšanas procesā;
lai tās varētu saīsināt procesu un ietaupīt laiku, un, lai būtu efektīvākus
rezultātus;
Ieviest uzsākot grupas uz esošajām iniciatīvām, dalīties pieredzē un
resursiem
Agri posms ir īpaši svarīgi, lai vēlīnā tīklu sadarbību un prasa rūpīgu
atbalstu un norādījumus.
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Veiksmes faktori Kopienas Kooperatīvās tīkls
Laba prakse liecina, ka panākumi tīkla kopienu kooperatīvu lielā mērā ir
atkarīga no pieciem galvenajiem faktoriem:
Tīkla

pārvaldība:

nepieciešamība

tīkla

sadarbībai

nepieciešams

identificēt un ir jābūt būtiskie noteikumi par to. Tīkli ir organizācijas ar
nelielu hierarhiju. Tīkla pārvaldība ir nozīmīga loma uzsākšanas procesā.
Tīkls ir noteikt savu vadību, kā arī praktizēt rotāciju starp dalībniekiem, lai
pārvaldītu un koordinētu darbību.
Iespēja parāda sevi: Kad tīkls uzsāk grupa sabiedrības kooperatīvu vai
atbalsta organizācija, turpmākos soļi tīklu kopienas kooperatīvu šķiet
dzīvot produktīvu sadarbību.
Apņemšanās

aktīvai

sadarbībai

ir

jābūt

pārliecināti:

aktīva

iesaistīšana visiem dalībniekiem un resursu (laika un cilvēku) pietiekamu
sadali, ir svarīgi, lai tīklu, lai identificētu un realizēt iespējas.
Trust ir jāizstrādā kā pamats kooperatīvās uzvedību: Kopienas kooperatīvi
ir iepazīt vienam otru un kopīgi strādāt, lai attīstītu uzticību. Svarīgi ir arī
tas, ka tīkli ir ne tikai paļauties uz personisko uzticību, bet arī jāizveido
normas institucionalizēt uzticību.
Informācijas apmaiņa ir jābūt intensīva: tīkla sākšanas laikā, daudz
informācijas,

ir

jāsadala

starp

iespējamiem

tīkla

dalībniekiem,

kas

nepieciešams, lai iepazītu viens otru labi. Bieži problēmas dažādās jomās
valstīm

nepieciešams

atklāts

un

PNSP

un

citi

sabiedrības

locekļi

kooperatīvu jāmēģina pārvarēt šīs problēmas, izmantojot tīklu kopienas
kooperatīvu.

Tīcība

Informacijas apmaiņa

Iespējas

Tīkla vadība

Saistība
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Uzsākšanas process
Šīs nodaļas mērķis ir uz procesu ierosināšanu tīklus par kopienas
kooperatīviem. PNSP jāsaved kopā tā, ka uzsākšana procesu var salīdzināt
ar grupas vai komandas veidošanas process, kas sastāv no šādiem
posmiem:
FORMĒT

IZGUDRO

NORMĒT

UZTAISĪT

Katrs posms jāpabeidz pirms nākamā fāze ir sasniegts. In veidlapas
posmā, jaunizveidotā komanda saņem kopā. Jo vētra posmā, grupas
dalībnieki mērķis ir attīstīt vienotu izpratni tādā dažreiz konflikta pārņemts
procesā. Normā fāzē, grupa beidzot vienojas par īpašiem noteikumiem par
spēli un pēc tam veic uzdevumus. Jo veikt fāzē, grupa sāk radīt
risinājumus kopīgām problēmām lauku kopienu.
Modelis ir paredzēts, lai ilustrētu, ka, uzsākot kādu sadarbības tīklu,
grupas iet cauri vairākiem posmiem - forma un vētra & norma -Pirms viņi
var sākt pildīt. Tas ir tīkla iniciators uzdevums un izaicinājums, lai vadītu
grupu caur šiem posmiem, kas prasa laiku un pūles, atkarībā no
konkrētās situācijas.
Pieci soļi, lai pieslēgtu Kopienas
A) Ņemot Pirmie soļi (Padarot kooperatīvu kopā)
Pašā sākumā veido fāzes, ir nepieciešams savākt vairākas kopienas
kooperatīvu un kopienu iniciatīvas pirmo reizi. Šī grupa potenciālo
tīkla dalībnieku ir jābūt pietiekami lielam, lai nodrošinātu, ka
kopīgas problēmas lauku kopienām kļūt globāli jautājumi, kurus
nepieciešams atrisināt, izmantojot sadarbību.
B) Radīt Interese tīkla
Nākamais solis ir nekavējoties pēcpārbaudes par pirmo izpratnes
radīts, lai radītu faktisku interesi par sadarbības tīkla modeli. Tas
Pamatgrupa

būtu

jāapvieno

vairāki

neoficiāli,

bet

regulēts

sanāksmes, lai izstrādātu kopīgu darba kārtību, cik ātri vien
iespējams.
C) Pāreja no Intereses saistībām
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Rase vēl nav uzvarējis šajā posmā, jo grūti uzdevums ir panākt, lai
kopienas kooperatīvus no tā interesē tīkla sadarbības faktiski radot
alternatīvus risinājumus kopīgām problēmām, tās īstenošanai.
D) Dialogs

par

tīkla

ar

iestādēm

un

sabiedriskajām

organizācijām, kuras veicina:
Galvenais mērķis tīklā ir palielināt jaudu pilsoniskās sabiedrības
organizāciju un nostiprināt savu lomu ar līdzdalības demokrātiju.
Galvenie sagaidāmie rezultāti šī tīkla ir:
Palielināta ietekme kopienas kooperatīvu
Kapacitāte PNSP un dalībniekiem, lai veicinātu to darba kārtību;
arī

pastiprināta

sadarbība

un

tīklu

starp

PNSP

un

starp

ieinteresētajām pusēm un PNSP un dalībniekiem
Paaugstināts sabiedrības izpratni par kopienas kooperatīvu
Norāde par kopīgu ekonomisko, sociālo un kultūras vajadzībām
lauku apvidos un problēmu identifikācija
Gada priekšlikumus likumdošanas sagatavošanu un nodrošināt
apmācības un pietiekamiem instrumentiem.
E) Plānošana un ilgtspēja
Sadarbības tīkli prasa ievērojamas pārvaldību (ārējs vai iekšējs)
pūles pirms tīklā var beidzot veikt un radīt vērtību. Tāpēc attiecīgie
jautājumi iesaistītie

locekļu

lauku

kopienas

ir jāidentificē

un

atzīmēt, cik drīz vien iespējams. Tas būtu gatavi un vēlas tīkli
cilvēku saziņā ar sevi par kopīgiem mērķiem.
Ieteikumi
Viena no lielākajām problēmām ar tīklu varētu būt grūtības, atbalstot
vietējās iniciatīvas sākuma posmā, ar instrumentiem un praksi, kas
aprakstīti ENTCOM projektiem "materiāliem, saskaņā ar šādu modeli
(uzsvērt - definēt - iedomāties - prototipu un tests ):
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Tīkls ir atbalstīt grupas un PNSP strādāt par vērtību piedāvājums no
"biznesa idejas", izmantojot pieredzes apmaiņu ar ENTCOM apmācības
kursos un praktizē izpildēm.
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To varētu izdarīt ar sava veida neformālā mentorings reklāmas apmācības
programmas dalībnieku vidū (no Kopienas kooperatīvu), kas atrodas
dažādās stadijās attīstības savos projektos kopienas attīstībai.
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