
Кооперативите се основават на ценности като взаимопомощ, 
самоотговорност, демокрация, равенството, справедливост и 
солидарност. В традицията на своите основатели - членовете 
на кооперативите вярват и в етичните ценности на честност, 
откритост, социална отговорност и грижата за другите.

Вазимопомощ	
Взаимопомощ означава, че кооперативът се основава на способността 
на хората да вземат заедно контрол над собствената си съдба и не 
зависи изцяло от външната помощ. В кооператива  членовете, както 
и цялата общност, към която принадлежи той, се възползват от 
действията, които кооператива  предприема и от решенията, които 
неговите  членове вземат. Взаимопомощта включва и идеята за такава 
между самите членове на кооператива.

Самоотговорност
В кооператива всички членове са призовани да поемат отговорности 
и по този начин те трябва да бъдат отговорни за своите действия и 
задължения. Предполага се, че членовете на кооператива следва да 
мислят не само за техните индивидуални задачи или нужди, но и за 
интереса на всички останали  членове като се включват  в дейностите 
на цялата група. В същото време тази стойност е противоположна на 
солидарността (виж по-долу), тъй като призовава към отговорност на 
всеки член спрямо останалите членове.

Демокрация
Кооперативите се контролират, управляват и създават от членовете 
си по демократичен начин. Предложението на всеки член се взема 
предвид и се приема в името на напредъка и развитието на услугите 
или продуктите, които предоставя кооператива. 
Всеки член, независимо от конкретния му принос, е справедливо 
третиран и неговото / нейното мнение се взема предвид при еднакво 
отношение към мнението на всеки друг.
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Равенство
Равенството означава предоставяне на хората равно право да гласуват 
и участват в решения, свързани с общия проект, независимо от 
конкретния му принос по отношение на парите и работата или 
социалното му положение и личното положение. Това означава също 
да имате достъп до ресурси и възможности и да ги третирате по същия 
начин. В рамките на кооператива всеки член има същите права и 
задължения и може да получи същите възможности.

Справедливост
Справедливостта означава да бъдеш справедлив и да признаваш 
различията в ситуациите и потребностите на хората, като предоставяш 
на всеки човек третиране и условия, които позволяват да се изравнят с 
условията на всички поставени в една среда. В рамките на съвместното 
равенство означава да се осигури достъп на хората до подходящите 
ресурси и подкрепа, за да им помогне да постигнат равни и справедливи 
лични, социални и икономически условия.

Солидарност
Солидарността е признанието, че подобряването на непосредствените 
и дългосрочни нужди и цели на лицата зависи и трябва да бъде 
подчинено на споразумението и подкрепата на членовете на 
кооператива като цяло. Възхваляват се кооперативните интереси и 
цели над индивидуалните такива, като се обръща особено вниманиене 
на тези от тях, които са в  по-неравностойно положение.
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