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6б.  Цели Да съдейства за анализиране на проблемите
на различни групи лица, свързани с тяхната
интеграция в обществото, да съдейства за
популяризиране на опита и практиките в
сферата на лечението на диабет тип 1 и
провежданата от държавата социалната
политика в тази сфера, да съдейства за
разработването на програми в сферата на
лечението на диабет тип 1, насочени към
насърчаване на социалния диалог между
болните и различните институции, работещи в
областта на лечението на диабета, да
съдейства за адаптиране на
законодателството на РБ, касаещо болните от
диабет тип 1 към стандартите и практиките на
Европейския съюз, да съдейства за
изследване на проблемите, свързани с
интеграцията на различни лица от различни
обществени и социални групи, както и на
болните от диабет тип 1, да съдейства за
изследването на проблемите на болните от
диабет тип 1, социалното им осигуряване,
заетостта и квалификацията им, както и
доходите и стандарта им на живот, човешкото
развитие и социалната интеграция, да
съдейства за осигуряване на психологическа
подкрепа в кариерното развитие на деца и
възрастни, на безработни и лица с
увреждания, както и на болните от диабет тип
1, да съдейства и участва в изготвянето и
реализирането на проекти включително в
партньорство с други организации в България
и чужбина, свързани с интеграцията на деца,
възрастни и безработни лица с увреждания,
както и на болните от диабет тип 1, да
осъществява благотворителна дейност и
инициативи, подкрепа и участие в реализация
на граждански инициативи, организация на
медийни изяви, свързани с интеграцията на
деца, възрастни и безработни лица с
увреждания, както и на болните от диабет тип
1, да популяризира постижения, модели и
добри практики във всички сфери на
обществения живот, да съдейства за
изпълнението на международни програми, да
съдейства за размяната на информация и
набиране на база данни за, от, към и между
националните, регионалните и местните
власти и други структури по въпросите на
интеграцията на деца, възрастни и безработни
лица с увреждания, както и на болните от
диабет тип 1, да съдейства за изразяването и
защитата на обществени и икономически групи
и структури на гражданското общество, да
съдейства за защитата на общите интереси на
населението по региони и общини, както и на
малцинствата и общностите, да съдейства за
реализацията на младежки и спортни
инициативи в културната, образователната и
социалната област, да работи за съхраняване
и популяризиране на положителните практики
в опазването и създаването на културни
продукти, да работи за просперитета на
българската култура в различни жанрове на
изкуството, да съдейства за укрепване на
позитивните модели и механизми за
популяризиране на българската култура в
страната и по света, да съдейства за
осъществяването на културен интегритет на
неселението, създаването, опазването и
разпространяването на духовни ценности,
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развитие на творческите способности и
задоволяване културните потребности и
интереси на населението.

6в.  Средства за постигане
на целите

Поддържане на активни отношения с трите
вида власти на местното и национално
равнище, разработване и реализиране на
проекти, включително в партньорство с други
организации в България и чужбина, с които
кандидатства за финансиране от различни
институции, организации и програми,
създаване и провеждане на обучителни и
мотивационни тренинги, семинари и курсове
за стимулиране интеграцията на деца,
възрастни и безработни лица с увреждания,
както и на болните от диабет тип 1 и хора в
неравностойно положение, сдружението може
да учредява дружества и да придобива
участия в дружества за постигане на целите,
организира обучения и консултации, създава и
провежда програми, курсове, лекции, влиза в
договорни отношения с местни или
чуждестранни физически или юридически
лица, с държавни институции или с други
юридически лица с нестопанска цел, както и да
се сдружава с тях за осъществяване на
съвместни действия, кандидатства по
изпълнение на програми, проекти, инициативи
и дейности свързани с етническото население,
малцинствени групи и общности - хора с
увреждания, хора в неравностойно положение,
сираци, младежта и децата, включително и
болни от диабет тип 1, организира
туристическа дейност, като екотуризъм и
екопътеки, селски туризъм, културно-
исторически туризъм, балнеотуризъм, здравен
туризъм, конгресен туризъм, образователен
туризъм, спортен туризъм, виртуален туризъм
и други видове алтернативни форми на
туризъм, изгражда и поддържа
информационна система по проблеми
касаещи издирване, опазване, реставриране,
включване в туристически маршрути на
националните културни и исторически
ценности, извършва проучвателна и
изследователска дейност, в областта на
интеграцията на деца, възрастни и безработни
лица с увреждания, както и на болните от
диабет тип 1, осъществява благотворителна
дейност и инициативи, подкрепа и участие в
реализацията на граждански инициативи,
свързани с интеграцията на деца, възрастни и
безработни лица с увреждания, както и на
болните от диабет тип 1, създаване на
филмови, рекламни, радио и медийни творби в
изпълнение на целите на сдружението,
обучение и образователна дейност, свързана с
интеграцията на деца, възрастни и безработни
лица с увреждания, както и на болните от
диабет тип 1и на други обществени групи,
информационно разяснителни курсове и
семинари насърчаващи успеваемостта и
развитието в различни области, организиране
на концерти, конкурси, изложби, творчески
форуми, пленери и всякакви форми на изява
на изкуство, издирване и изграждане на млади
таланти от всички области на изкуството,
организиране на културни, исторически,
социални и младежки форуми и фестивали,
издаване и разпространяване на
специализирани издания и литература,
осъществяване на всякакви помощни дейности
за постигане целите на сдружението, които не
противоречат на закона.
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6г.  Предмет на
допълнителна стопанска
дейност

Организиране и участие в конференции,
семинари, лекционни курсове и други форуми
по теми, свързани с целите на сдружението,
осъществяване на анализи, изследвания,
експертни оценки, които се предоставят на
заинтересовани институции и граждани,
развитие на сътрудничество с други
национални, европейски и международни
организации, участие в национални,
европейски международни програми и
проекти, допринасящи за постигане целите на
сдружението, издателска дейност, извършване
в страната и чужбина на дейности и сделки от
всякакъв позволен от закона вид, включително
придобиване или отчуждаване на имоти,
вещни права върху тях, ценни книжа, права
върху обекти на интелектуална собственост
или други права, като приходите се използват
за постигане на определените цели и не се
разпределя печалба.
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10а.  Представляващи РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПАНДОВА-ЙОВКОВА
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12г.  Органи Общо събрание
 Управителен съвет
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12д.  Органи на
управление

Начинът, по който се определя мандатът: 5
год., 

 орган на управление: Управителен съвет
 РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПАНДОВА-ЙОВКОВА

 ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ЙОВКОВ
 ВЕСЕЛКА НАЧКОВА ГЕНЧЕВА
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17а.  Определено за
извършване на дейност в
обществена полза
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