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Story 16 – Illígora kooperativet – uddannelse og arbejde til fordel for
lokalsamfundet
Illígora kooperativet er beliggende i Montora, en by med 10.000 indbyggere i Córdoba provisen i
Spanien. Kooperativet blev grundlagt i 2005 af Jesús Nazareno hospitalfonden og ”El Yate”
kooperativet, og løser nu en række af opgaver inden for servicesektoren.
Siden 2005 har kooperativets aktiviteter
været voksende, og kooperativet er nu en
vigtig arbejdsgiver for kvinder i
lokalsamfundet, og 90 ud af de i alt 100
ansatte er faktisk kvinder.
Illígora kooperativet har til huse i en gammel
bygning fra 1699, der har været en bærende
kraft i lokalsamfundet gennem århundreder.
Bygningen har tidligere været hospital,
sundhedscenter, fødeklinik og skole. Nu er bygningen ombygget til seniorboliger, de eneste af den
slags i området.
I 2008 udvidede Illígora sine aktiviteter til at omfatte hjemmeservice på vegne af kommunen i
Montoro, og kooperativet fik mulighed for at ansætte 52 nye medarbejdere. Derudover har Illígora
også fået ansvaret for rengøring af adskillige kommunale bygninger.

Oplæring og uddannelse er grundstenene i kooperativet, og siden 2007 har kooperativet udbudt
to professionelle erhvervsmæssige uddannelsesforløb: et der har fokus på social- og
sundhedspleje i hjemmet og et uddannelsesforløb i ældrepleje. Målet med begge
uddannelsesforløb er arbejdsintegration (p.t. højere end 60 %) og yderligere specialisering for
dem, der allerede arbejder inden for området.
Direktøren i kooperativet, Nieves Fernández, deltog for nylig i en konference arrangeret af CECOPCICOPA, hvor hun præsenterede det arbejde de sociale kooperativer i Spanien laver, og de
udfordringer de står over for, for et publikum bestående af europæiske parlamentarikere og
repræsentanter fra forskellige komiteer i Europa kommissionen samt repræsentanter fra andre
sociale kooperativer i Europa.
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Fernández forudser en fremtid med potentiale for yderligere vækst. På kun godt 8 år er Illígora
kooperativet gået fra at drive kun én beboelse med
seniorboliger til at drive hele fire af sin slags, og
kooperativet vil også snart selv kunne stå for at levere mad
til beboerne i deres seniorboliger i samarbejde med El Yate
kooperativet. Fremtidsplanerne omfatter opbygning af en
stor kooperativ sammenslutning bestående af kooperativer
fra området, så de sammen kan sætte gang i økonomien i
Córdoba provinsen.
Faktaboks
Kooperativets navn: Illígora kooperativet
Branche: Industri og service
Medarbejdere : 100
Medlemmer : 0
Hjemmeside : www.grupoelyate.es

