АСОЦИАЦИЯ
ОБЩЕСТВО И
ЦЕННОСТИ

Защо сме тук?
“За да се победи злото, е
необходимо само едно – добрите
хора да не правят нищо.”
Едмънд Бърк
“Никога не се съмнявайте, че
малка група от мислещи,
отдадени граждани може да
промени света.
В действителност това е
единственото нещо, което някога
го е правило.”
Маргарет Мийд

Кои сме ние?


Асоциация Общество и
Ценности (АОЦ)
обединява съмишленици,
вдъхновени да окажат
позитивна промяна в
обществото, културата и
управлението на
страната и Европа.
АОЦ организира мирен протест срещу
приемане на факт. съжителство, 2008

Нашата мисия
Да бъдем конструктивен
фактор за развитието на
обществото чрез
насърчаване и отстояване
на ценности и политики,
утвърждаващи достойнството и свободата на
личността, брака и
семейството.

Нашите цели
• да оказваме независим граждански

•

мониторинг върху власт-имащите и
да се застъпваме за свободата и
достойнството на личността, брака и
семейството, правата на детето и
родителите;
да насърчаваме и защитаваме
семейството и брака като легален
съюз между един мъж и една жена;

• да информираме, образоваме, обучим
и активираме повече съмишленици в
изразяване и отстояване на
гражданската им позиция на
национално и европейско ниво;

• да подпомогнем подобряването на
политиките в тези сфери;

Участие на кръгла маса в Парламента
във връзка с проектозакона за
задължителната предучилищна за 4годишните

Какво правим?
! СЛЕДИМ и реагираме на
законодателни инициативи
насочени срещу човешкото
достойнство, свободата на
личността, брака и семейството;

! ИНИЦИИРАМЕ граждански
действия и медийни кампании;

Обществена петиция за отпадане
на фактическото съжителство от СК

! ИНФОРМИРАМЕ и лобираме;
! ОБУЧАВАМЕ и активираме
нашите членове и съмишленици да
изразят и защитят своята
гражданска позиция в обществото;
Провеждане на обучение за използване
Закона за достъп до обществена информация

Какво правим?
! ЗАЩИТАВАМЕ и лобираме
за семейните ценности, найдобрия интерес на децата,
свободата и достойнството на
личността;

! ПAРТНИРАМЕ и си

сътрудничим с водещи български
и международни експерти,
професионалисти и организации;

! НАСЪРЧАВАМЕ БРАКА И

СЕМЕЙСТВОТО с провеждане
на “Седмица на брака”,
“Седмица на надеждата” и други
инициативи.

Седем години граждански действия 2007-2014
Изиграхме ключова роля:
! да не се легализира

проституцията (2007 год.) след
девет месеца на усилени
граждански действия;
! да отпадне фактическото

съжителство от новия Семеен
кодекс, а заедно с него:
полигамията, кръвосмешението и
еднополовите съжителства
(2008-2009);
! за отпадане на високите глоби

спрямо родители за непосещаване
предучилищна подготовка на 5годишните им деца (2010 год.);

Участие в ТВ предаване и пресконференция

Седем години граждански действия 2007-2014
Асоциация Общество и Ценности:

! Инициира ежегодни граждански
действия за защита на децата и брака
от едностранчивото агресивно
натрапване на хомосексуализма в
обществото (от 2008 г.)

! Партнира с други за отпадане
предложението за легализиране на
евтаназията (2011 г.)

АОЦ организира протест срещу приемане на 1-во
четене на фактическото съжителство, 2008

! Инициира вътрешен и международен
натиск за спиране легализацията на
сурогатството (2011-2012); АОЦ даде
международна гласност на проблема,
което допринесе за провеждане на
конференция по темата в Съвета на
Европа (2012 г.)
От конференцията “Сурогатството – нарушение на
човешките права” Страсбург, април 2012

Седем години граждански действия 2007-2014
! АОЦ първа подаде сигнал в
обществото за опасностите в
Закона за детето, довело до
създаване на мащабно родителско
движение в страната, и съдейства за
спирането му (2011-2012);

! АОЦ работи за насърчаване и
утвърждаване на брака между мъж
и жена, чрез провеждане на
международната инициатива
“Седмица на брака” в България от
2012 г., (7-14 февруари);

! АОЦ изигра важна роля срещу
приемане на задължителната
подготовка за 4 год. деца
(2012-2013);
От протеста за отпадане от проектозакона
на задължителната предучилищна
подготовка за 4-годишните пред НС (12.12.2012)

Седем години граждански действия 2007-2014
! От 2012 г. АОЦ активно следи,

информира и участва в европейски
граждански инициативи,
кампании и срещи за защита
достойнството и свободата на
личността, брака и семейството
(ЕГИ «Един от нас», докладът
«Естрела», «Луначек» и др.);
! АОЦ проведе кампанията
“Гласувай за семейството” за
насърчаващи семейството
политики в Европейския
парламент (2014 год.);
! АОЦ стартира образователна
онлайн кампания “Седмица на
надеждата” (юни, 2014 год.), за да
донесе яснота в сферата на
хомосексуализма.

Меглена Кунева, водеща листата на
Реформаторски блок за Европейски
парламент, подкрепя Декларацията, част
от кампанията “Гласувай за
семейството” (09.05.2014 г.)

По време на срещи в Брюксел, Виена
и Страсбург

Другите за нас
"Вашата организация е доказала своята голяма ефективност като глас на децата и семействата
в България. Вие разбирате, че истинската свобода изисква силни и автономни семейства. С
нетърпение очакваме да си партнираме с вас в бъдеще!"
Allan Carlson, Основател, на Световния конгрес на семействата
"Благодаря на вашата организация за целия упорит труд в сферата на основните човешки
права, свързани с достойнството на личността. Организацията ви е ценен партньор за Alliance
Defending Freedom и ние с гордост ви наричаме съюзник."
Роджър Киска, старши юрисконсулт, Аllience Defending Freedom, Европа
“Впечатлен съм от работата, която Асоциация общество и ценности е свършила в България –
организиране на кампании и граждански действия за защита на брака, семейството и децата.
Изключително важна работа в трудни условия и обстановка."
Richard Kane, основател на международната инициатива “Седмица на брака”
“С голяма радост следя отличната работа на вашата асоциация, оспорването на неподходящи
предложения и защитаването на здравите ценности в обществото, които отразяват
споделените християнски корени на европейските народи."
David Fieldsend, директор, “Care for Europe”, Брюксел
“Благодаря ви за вашата смелост и упоритост в отстояването на истината и свободата; за
безценната инвестиция, която правите в бъдещето на нашата нация.”
Иван Груйкин, учредител и председател на ГИ “Справедливост”
“Познавам тези хора като смели, отговорни и отдадени на работата си професионалисти.”
Мартин Димитров, икономист, народен представител

Нуждаем се от помощта ти:
За да продължим да защитаваме достойството и свободата на личността,
брака и семейството и да разрастнем влиянието си в България и Европа, се
нуждаем от подкрепата на приятели като теб.
Ние държим на свободата си и затова изцяло разчитаме на даренията на
приятели и съмишленици, които споделят мисията, ценностите и целите ни и
подкрепят дейността ни. Разчитаме на хора като теб, които разбират, че това,
което днес направим или не направим, влияе на нашето утре.
Включи се и ти и стани част от промяната на
България и Европа чрез твоето еднократно или
регулярно дарение на:
Гр. сдружение „Асоциация Общество и Ценности"
Алианц Банк България
IBAN: BG53BUIN95611000470068
BIC: BUINBGSF
Дарения през Pay Pal можете да направите чрез:
www.sva.bg

Благодарим ти!
Твоята подкрепа за нас,
означава много!
За повече информация:
Facebook: Society and Values Association
Twitter: Society_Values
You Tube: svabulgaria
www.sva.bg

