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Съгласно
реперите зададени от Вас с писмо (няма номер от
28.01.2014 г. ) за заседание на Обществения съвет по отбранителна политика
на тема „Принос на неправителствените организации
за военно –
патриотичното възпитание на младите хора в България” е невъзможно
изказване на становище в рамките на 5 минути. Изпращаме ви мероприятия и
дейности проведени от СВИКБ след подписването на меморандума по
инициативата „Една детска сълза – една молитва” и под егидата на този
документ.
Моля да се има в предвид, че меморандума е преподписан и от други
родолюбиви организации и вече работи на национално ниво, те включват две
академии (БАН и МАБИК), съюзни организации, Съюз на българските
журналисти, читалища, оперни състави,
фолклорни и рок формации.
Активирани са училища и детски градини в рамките на Република България.
По точка 1-ва касаеща националната идентичност и патриотизъм
на
нашите деца
са провеждани последователни активни мероприятия в
рамките на 6 години. Има завършени проекти с крайни резултати и
предоставени на МО под формата на официални писма, по повод искане
поемане на патронаж.
По точка 2-ра Имаме проведени мероприятия предоставени с писма на
МО и МС като е изведена значимостта на националната сигурност
на
качества като лидерство,
дисциплина, самодисциплина, значението на
патриотизма за социализирането
на отделните общности под знака на
единението и понятието български гражданин.
Нашето мнение е, че военно патриотичното възпитание е лакмуса за
здравината на нацията. Правилния подход би дал възможност за проверка на
подрастващото поколение от зависимости - основен бич на глобализацията и
обезличител на духовните, моралните и патриотични качества необходими за
всяка една нация и държава .
По точка 3-та Сегашните профилирани 10 часа е отбиване на номер на
чиновническото общество. МОН е съхранител и фактурен усвоител на цели и
средства, които ако се активират в полза Роду, (а не в 5 звездни семинари и
безмислени обучения) могат да дадат съществен принос в душите и сърцата
на бъдещата нация.
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По точка 4-та В изложението на нашето писмо сме посочили и другите
които участват. Но има държавни структури или инструменти които са ресурс,
който се загробва и тежи на бюджета на РБългария, а в родолюбивата
дейност е безценен.
По отношение на така наречените скаутски лагери и лагери за
придобиване на умения те не са доброволчески , а комерчески структури
струващи за седмица по 500-600 лв. за участие, което прави невъзможно
участието на 80 % от децата в такива мероприятия. Самите зелени училища
бяха тотално комерсиализирани с хотелски, транспортни и какви ли не още
плащания.
Патриотизма няма цена. Самоопределението
и гордостта, че си
българин също, да не говорим за традициите, духовността, социализацията и
като краен ефект Националната сигурност.
Защо при наличието на вестници и телевизионен канал не се извежда
опита в тази насока, Стрелча, Панагюрище, Варна и др. клубове и
подразделения които работят с деца. Аз като координатор по меморандума
„Една детска сълза – една молитва”, обединяващ дейности в насоката
патриотична и духовна защита на децата нямам достъп, камо ли координация
с МО по така срамно наболелите въпроси. Само за един месец и половина са
проведени в страната над 250 мероприятия по темите касаещи нашето
събиране. Сега започва организацията за 3 –ти март. Област с която имаме
подписан договор включва 10 000 деца в турнири, концерти и конкурси
посветени на тази дата. Не е важно защитата на егото на хората които го
правят, но е много важно какво ще оставим и какъв огън ще запалим в
душите на децата ни.
До тук 5 минути, съгласно регламента.

С уважение,
Председател на координационния съвет
на военно родолюбивите организации по
инициативата „Една детска сълза – една
молитва”
И Председател СВИКБ :
Борис Николов

