Препис

МЕМОРАНДУМ
за
обединяване усилията за съвместна работа и взаимодействие
по сходните цели и задачи, заложени в уставите на
военнопатриотичните организации и инициативата
«Една детска сълза – една молитва»
Долуподписаните военнородолюбиви организации
водени от общите цели и задачи, заложени в уставите и
програмите им за патриотичното възпитание на младото
поколение
загрижени от нарастващата инвазия на чужди на българските
традиции морал и ценности
обезпокоени от липсата на ясни правила и програми за
обединяване на усилията на институциите и неправителствения
сектор в работата с младите българи
и
обединени в усилията си около инициативата „Една детска
сълза - една молитва”
подписаха настоящия МЕМОРАНДУМ и се споразумяха за
следното:
1. Военнородолюбивите

организации ще съсредоточат

основните си усилия в следните насоки:
–

Координиране на дейности относно патриотичното
възпитание на младите българи;
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Участие в национални, регионални и общински
програми по родолюбивото възпитание на младите
българи;
–
Подкрепа на дейността на съществуващите школи,
курсове, спортни клубове и други форми с участието на
военнопатриотичните организации за подготовка на
подрастващите за действие при критични ситуации и
подготовка на кандидати за кадрова военна служба и
доброволци за действия при бедствия и аварии;
– Активиране на съвместни програми от сдруженията с
националните, регионални и общински медии по
патриотичното възпитание на младите българи и
ограничаване влиянието на чужди на българските
традиции предавания и форми на въздействие върху
младите българи;
- Пълноценен социален живот, пълноценно детство,
политика за работа с
младите и възпитание в
ценностите и традициите на българската армия,
постигане на духовно единение;
- Възпитаване на лидерски умения и колективизъм в
подрастващото поколение.
–

2. За координиране на усилията на организациите по
съответните направления се приемат програми и проекти и се
формират работни групи.
3. За координиране на усилията по ефективното решаване
на съвместни задачи и действия военнопатриотичните
организации излъчват упълномощени представители, които
формират Координационен съвет.
4. Координационният съвет предприема съвместни
инициативи пред органите на държавната и местната власт и
други граждански организации за успешно решаване на целите
на МЕМОРАНДУМА.
5.

Военнородолюбивите

организации

подписали

МЕМОРАНДУМА упълномощават Съюза на военноинвалидните
кооперации в България и неговия Председател, в качеството му
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на Председател на Координационния съвет да съгласува
действията и подписва договори

с институциите имащи

отношение към инициативата «Една детска сълза – една
молитва»
Настоящият Меморандум е отворен за присъединяване и
подписване от други организации имащи отношение към
инициативата

и

желаещи

да

възпитание на младите българи.
ПОДПИСАЛИ:

работят

за

патиротичното

