Статут и състав на клубовете “Съхрани българското”
1. Клубовете “Съхрани българското” са неформални организации за
опазване на културното, историческото и природното богатство на
България. Те са младежка инициатива, но са отворени към всички
поколения.
2. Към движението на клубовете “Съхрани българското” може да се
присъедини и всяка друга вече създадена организация, чиято дейност
е в сферата на опазване на българското материално и духовно
културно-историческо наследство.
3. Членове на клубовете са младежи от различни възрастови групи –
ученици, студенти, военнослужещи, служители, работници и др.,
които споделят общи идеи за съхраняване и популяризиране на
материалните и нематериалните паметници на културата –
археологическите и архитектурните обекти, войнишките паметници,
традициите, обичаите, фолклора, природата.
4. Национално движение “Българско наследство” е на разположение на
клубовете за методическа помощ, подкрепа, консултации на адрес:
София 1414 пл. България, НДК Административна сграда, ет. 9, ст.
12а; тел. 02 963 05 36; факс 02 963 06 29; e-mail
bg_heritage_association@abv.bg] heritage_bg@abv.bg и на адресите на
координаторите
на
акциите
–
heritage_hristova@abv.bg;
heritage_kupenov@abv.bg Информацията ще бъде оповестявана на
сайта на движението, който ще бъде готов до средата на месец март
на адрес www. nationalheritagebg.org
5. Клубовете могат да станат, ако желаят, асоциирани членове на
Национално движение “Българско наследство”, след като се
запознаят с Устава на НДБН и условията за асоцииране и колективно
членство.
6. Клубовете, които изпратят данни за дейността си, ще могат да
разчитат на включването на информация за тях на сайта на НДБН, за
да изграждат свои специфични партньорски мрежи в страната и
чужбина.

Дейност
7. Клубовете могат да се включат в инициативите и акциите на
Национално движение “Българско наследство”, които ще бъдат
периодично оповестявани на сайта на НБДН;
8. Клубовете, в района на които има войнишки паметници, участват в
националната акция “Свети Георги Победоносец” за изучаване на
военната история, почистване и поддържане на тези паметници и
възстановяване на ритуалите за оказване на почит на българските
герои в Деня на Българската армия – 6 май. Клубовете установяват
връзка с командирите на местните военни поделения и военните
клубове, ако има такива, с оглед координиране на дейностите по
войнишките паметници;
9. Клубовете участват в акции (например летни доброволчески
бригади) за опазване на българските “места на паметта” –
археологически обекти, църкви, манастири и други паметници на
културата.
10. Членовете им могат да оказват съдействие на съответните
институции за граждански контрол върху паметниците, които са
обект на посегателство от страна на иманяри или се разрушават
поради липса на държавна или общинска грижа за тях.
11. Клубовете събират и записват местната “устна история” - легенди,
митове, разказите на възрастни хора за историята на селото, града,
местностите.
12. Клубовете подкрепят дейността и работят в сътрудничество с
местните музеи, читалища и библиотеки за съхраняване и
популяризиране на традиционните обичаи, празнични ритуали,
занаяти, фолклор, носии, книжното наследство.

13. В зависимост от интересите на членовете и местните особености

дейността им може да бъде свързана с опознаване на местните
природни забележителности и опазването им от замърсяване,
безконтролно и несанкционирано строителство.

Координация, партньорство и финансиране
14. Координаторите на клубовете могат да се обърнат за съдействие към

Военните клубове по места, Регионалните инспекторати на МОН,
командирите на поделения и общинските власти с оглед съвместни
дейности и подкрепа, както и да потърсят сътрудничеството на други
сродни организации в населеното място или района.
15. Когато клубът е в рамките на училище, е редно за това да бъде
уведомен директорът на училището, да се потърси помощ и
подкрепа от страна на преподавателите, които биха проявили
интерес към неговата дейност. Клубовете могат да се обърнат и към
местните музеи за методическо ръководство.
16. Клубовете самофинансират дейността си с помощта на дарения или
членски внос, ако се регистрират като юридическо лице или станат
част от НДБН; с подкрепа на обществени родолюбиви организации,
както и по линия на специализирани български и европейски
програми за подкрепа на младежката активност и на дейностите,
свързани с опазване на културното наследство, оповестявани на
сайтовете на Министерство на културата, Министерство на
външните работи, Делегацията на Европейската комисия в България,
Държавната агенция за младежта и спорта, Съвета на Европа,
ЮНЕСКО, Европейската комисия и др.
17. Клубовете могат да регистрират създаването си в НДБН, за да се
поддържане на по-тесни връзки и обмен на нужна информация.

УСПЕШНА РАБОТА !

