COOP’S BEST PRACTICES
Each and every cooperative in the different parts of the country has its own unique way in adopting
best practices that enables them to grow and continually served their members guided by the principles,
laws and regulations promulgated by the cooperative.
In Pasig City, one of the cooperatives who are religiously adopting best practices that paved the
way to the success of its operation is the Ugong Credit Cooperative, located at #56 C. Santol St., Ugong, Pasig
City.
Herein is the write-up made and submitted to me by the coop’s General Manager, Fernando Jose
Santos:
UGONG CREDIT COOPERATIVE BEST PRACTICES
Itinatag noong 1965 ng 26 na founders. Nagsimula sa P690.00 na puhunang sapi. Ngayon ay
mayroon ng 5,000 regular at associate na kasapi at P240,000,000.00 na kabuuang ari-arian. Hindi naging
madali sa UGONGKoop na paunlarin ang samahan lalo pa at ang karaniwang pananaw ng mga tao ay baka
magsara din kaagad ang samahan dahil wala pang organisasyong nagtagumpay kung may perang pinaguusapan. Ito ang nagsilbing hamon sa mga naunang namuno at pinatunayan nilang ang UGONGKoop ay
hindi mapaparis sa ibang samahang sinasabi ng iba. Puspusang pagkilos at malasakit ang ibinigay nila.
Naglingkod sila ng tapat sa hangarin na ring mapangalagaan ang pangalan ng kanilang pamilya.
Nagtrabaho sila ng libre upang paigtingin ang prinsipyong “service above profit.” Dumating din sila sa
panahong nakakaramdam din sila ng pagod pero di nila sinukuan ang samahan at pinanindigan nilang ito ay
pagtagumpayan.
Sa loob ng halos 20 taon ay tiwala ng pamayanan ang sinikap nilang makuha. Di nga sila nabigo, sa
tulong na rin ng mga kapamilya na lubusan nilang napagpaliwanagan sa ganda ng layunin ng samahan.
Patuloy din silang nagsaliksik upang hasain ang kakayanang mangasiwa at mamuno. Mapalad din ang
samahan na di pinagkaitan ng ilang professional sa pamayanan na ibahagi ang kanilang kaalaman.
Sa ngayon, ang malasakit at pagtutulungan ang patuloy na ipinamumulat ng mga nagtatag nito sa
mga bagong henerasyon. Hindi ang literal na yaman ang sa tingin nilang dahilan ng tagumpay ng samahan
kundi ang kung papaano ito pinag-ingatan, sininop upang lumago at makapagbigay ng higit na paglilingkod
na tunay na pakikinabangan hanggang sa mga darating pang panahon.
Bilang pagtugon sa pagbabago ng panahon, binuksan ng Pamunuan ang kanilang isipan sa prinsipyo
ng patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Kailangang patuloy na hasain ang kakayanan at linangin ang isipan
sa wasto at mahusay na pamumuno at pamamahala. Kasabay na rin dito ang paghubog ng mga bagong
lider bilang “successors.”

Patuloy ding binibigyang halaga ang demokrasya na kung saan ang mga kasapi ay binibigyang daan
hindi lamang sa general assembly kundi sa pagsasagawa din ng forum upang madinig ang kanilang opinion
na makapagbibigay ambag para mas mapabuti ang mga paraan kung papaano mas makatutugon ang
samahan sa pangangailan ng kasapian.
Pinagyayaman din ng samahan ang prinsipyong “concern for community” sa pamamagitan ng
patuloy na pagbabahagi ng tulong sa pamayanan tulad ng brigada eskwela, kalingang Ugongkoop, blood
letting, womens health care program, binyagang bayan at educational assistance. Naniniwala ang samahan
na sa gawaing ito ay maimumulat ang pamayanan sa tunay na diwa ng pagmamalasakit.
Sa adhikaing makamit ang hangaring maging “mayamang kooperatiba sa isip, salita, puso, gawa at
libreta”pinagsisikapan ng pamunuan na maisabuhay ang pitong prinsipyo ng kooperatiba.

