
Покана
ФОНДАЦИЯ  “ЗВЕЗДЕН СТАРТ НА ТАЛАНТИ”

Ви канят
на 22.11.2017 г. от 19:00 часа

на Мраморна зала, ул. Шипка 34, РКИЦ

Изложба - сезон 2017 

“MолИТВа”
Картини, които те гледат отвсякъде

* Поканата важи за двама
Изложбата е от 22.11-15.12.2017

ФОНДАЦИЯ ВЕРДЕ

със съдействието на: 

Представителство на Россотрудничество в България, РКИЦ

с подкрепата на:

Фондация „Звезден старт на таланти“

Съюз на българските журналисти

Федерация на хоровете от ЕС

Международен граждански парламент на хуманноста

Международна академия по журналистика „Европрес”

СОК Камчия ЕАД

Обединени българи за устойчив свят

Хорова асоциация „Света София - България“

Хор „Славянски звуци“

с медийното партньорство на:

Съюз на българските журналисти

Радио „Зорана”

със спомоществователството на: 

Фиоре Кетъринг

Сладкарници „Неделя”

Печатница „Амадеус Принт“

Хор
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ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОГРАМA ПРОЕКТИ И МАТЕРИАЛИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ ИЗТОЧНИЦИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТ



ПРЕДСТАВЯНЕ

ЦЕЛИ
Координиране на ресурсите на граждански и неправителствени организации за изследване, анализиране и разработка на препоръки за
устойчиво развитие;
Обединение на потенциала на българите по света за намаляване на социалните, демографските и религиозните противоречия в името на
устойчивото развите на човечеството;
Разпространяване на знания по проблемите на устойчивото развитие в икономическата и социалната среда;
Съдействие при запазване на културно-историческото наследство;
Съдействие за съхраняване на природните забележителности и биоразнообразието;
Съдействие на националните институции за прилагане принципите на устойчивото развитие за благоденствието на българския народ и на
българите по света;
Съдействие на международни организации при разработване и внедряване на принципите на устойчивото развитие във всички сфери на
обществено-икономическия живот на планетата;

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:
Сътрудничество с национални и международни организации, чиято дейност има отношение към устойчивото развите на планетата Земя и
човечеството, в т.ч. ООН, ЕС;
Организиране на местни, национални и международни мероприятия – симпозиуми, конгреси, семинари, изложби;
Разработка и осъществяване на образователни програми, семинари, дискусии;
Популяризиране на разработки, книги и изследвания, свързани с дейността на Сдружението;
Планиране и координация на съвместни дейностите по проблемите на устойчивото развитие с граждански сдружения и неправителствени
организации на местно и международно ниво;
Привличане на специалисти по разработката и осъществяването на проекти по всички аспекти на устойчивото развитие чрез привличане
на финансов ресурс от межудународни организации и официални източници;
Организиране на дейности и структури за устойчиво реализиране целите на Сдружението;

Предмет на дейност:
Популязиране на резултатите от проучвателната, изследователска и научната дейност по проблемите на устойчивото развитие в областта
на икономиката, социологията, демографията, културно-историческото наследство, околната среда;
Приобщаване на граждански, неправителствени, патриотични организации, в т.ч. организации на българите по света за реализиране
целите на Сдружението;
Разработка на национални и международни проекти и програми и участие в управлението и реализирането на такива, свързани с целите на
Сдружението;
Организиране на семинари, симпозиуми, конгреси, конференции, изложби на местно, регионално и международно ниво по проблемите на
устойчивото развитие;
Всякакъв друг дейност, незабранена от българското законодателство, свързана с постигане целите на Сдружението;
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