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МИСИЯ И ЦЕННОСТИ НА СДРУЖЕНИЕ ТВОРЦИ
Чрез нашите културни и образователни дейности, насочени към личностно, общностно
развитие и сплотяване чрез всички форми на изкуството, Сдружението се стреми да насърчи
развитието на справедливо, устойчиво и проспериращо общество.
Ние вярваме, че подкрепата и развитието на изкуството, културата и творческата изява
насърчават гражданската ангажираност, стимулират икономическата активност и са пътят за
изграждане на жизнени, критични, здрави, пълноценно фукнциониращи общности и
процъфтяващо общество.
Ние вярваме, че лидерството ни в тези критично важни сфери, ще доведе до системна
промяна, която оказва влияние върху качеството на живот на хората, изграждането на здрави
социални връзки между тях и ще благоприятства успешна реализация на техния творчески и
човешки потенциал.
За да постигнем визията и да изпълним мисията си, ние стъпваме на няколко ключови
ценности:
Приобщаване (Inclusiveness)
Ние приветстване и подкрепяме хора от всякакъв произходи и идентичност, независимо
от социален статус, сексуална ориентация, етническа принадлежност, култура, образователен
ценз, пол, възраст, религия, физически способности.
Сътрудничество (cooperation)
Ние промотираме взаимодействието и обмена на идеи и ресурси в името на обща цел
или кауза с цел развитие на взаимността, емптатията, личната увереност, професионалното
израстване и развитието, и засилването на общностния дух и начин на мислене.
Отговорно участие (responsible participation)
Общност (community)
Лидерство (leadership)
Уважение (respect)
Принципите на поведение, зад които заставаме са:
 Да действаме честно, открито и почтено.
 Да избягваме езика на омразата, обвиненията и да се отнасяме към всекиго с
уважение, зачитане и приемане.
 Да подхождаме разумно, прозрачно и отговорно с всички свои действия и към всички
взаимодействия в общностите, с които работим.
 Да приемаме и зачитаме различните гледни точки и творчески убеждения и да търсим
градивен начин за извличане на предимствата от разнообразието в името на генериране
на нови идеи, реаизиране на съвесместни проекти и инициативи и/или решаване на
конфликти и спорни ситуации.

УПРАВЛЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ В СДРУЖЕНИЕ ТВОРЦИ
1. Общото събрание (ОС) е основен управленски орган на Сдружението и включва всички
негови членове. С решенията на Общото събрание се взимат всички важни решения за
управлението на Сдружението. Членовете му към днешна са:
Цвета Балийска, Зорница София Попганчева, Мина Ванева, Гергана Параскова, Пламен
Петков, Татяна Митова, Георги Власев и Владислав Соколов.
2. Управителният съвет (УС) е оперативен, постоянно действащ орган на Сдружението,
членовете на който се избират от Общото събрание. Състои се от:
Цвета Балийска, Мина Ванева, Зорница София Попганчева.
3. Председател на Сдружение Творци осъществява оперативното управление на дейността,
разпределя задачите, ръководи, координира и контролира изпълнението им. Председател е
Цвета Балийска.
4. Председател на Клуб Творци - Клуб Творци се основава от Управителния съвет на
Сдружение Творци и може да се председателства само от някой от членовете на Общото
събрание. Председателят на Клуб Творци се избира за срок от 1 година, ръководи Клуба
според Правилника на Клуба, Мисията и Ценностите на Сдружението. Общото събрание
одобрява членовете на клуба след разглеждане на молба или като ги кани лично. Общото
събрание избира Председател на Клуба. То може също да го освободи предсрочно, ако това
е необходимо. Членовете се приемат по критерии определени от Общото събрание.
5. Членове на Клуб Творци са творчески ориентирани хора от всички професии, които се
развиват, обучават и работят за повдигане на човешкия дух. Отворени са за нови дейности
и идеи.
6. Посланиците на Сдружение Творци са хора, избрани лично от Управителния съвет на
Сдружение Творци. Предполага се, че са членове на Клуб Творци. Те са доказани
професионалисти в своята сфера и са употребили времето си, уменията, енергията и
контактите си за благото на Сдружението и неговите членове. Посланик на Сдружение
Творци е титла и тя предоставя възможност на посланика да говори публично от името на
Сдружението. Връчва се публично по време на Творческите събития.
7. Ветерани са хора, посетили повече от един клас на един и същи преподавател в Сдружение
Творци, но не са членове на Клуб Творци. Те получават отстъпка от всеки следващ курс на
същия преподавател. Получават еднократна безплатна покана за партито на Сдружението и
покана да се присъединят в Клуб Творци.
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ПРАВИЛНИК НА КЛУБ ТВОРЦИ
1. Клуб Творци е основан от Общото Събрание на Сдружение Творци и може да се
председателства само от някой от членовете на Общото събрание на Сдружение Творци.
2. Приемане на нови членове в Клуба се осъществява след подаване на Декларация за
доброволно членство до Управителния Съвет.
3. В случай на спорни въпроси, те се решават първо от Председателя на клуба, в дух на
взаимно разбирателство и взаимопомощ, а ако това е невъзможно казусът се решава от УС.
4. Членството в Клуба се прекратява при нарушаване на морала, мисията и ценностите на
Сдружение Творци, както и при неплащане на годишна такса за членство.

ПОЛЗИ И АНГАЖИМЕНТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБ ТВОРЦИ
Членовете на клуба, които са внесли годишна такса според условията по-долу получават:
1. Отстъпки за всички курсове и обучения, организирани от Сдружението - не само за
преподавател, чийто курс са посетили, но за всички останали.
2. Покана за двете годишни творчески събития - през м. март и м. септември.
3. Възможност за осъществяване на собствена активност, събитие, обучение, кауза и/или друго
през Сдружението чрез подаване на молба с описание на идеята/проекта.
4. Администриране, менторство и реклама на активността, след нейното одобрение от УС и
назначаването на отговорник по дейността - член на ОС.
5. По-ранно информиране (including but not limited to) относно записване на събития, обучения,
представления и активности.
6. Възможност за временна, краткотрайна или дългосрочна работа по проекти създадени,
ръководени, инициирани или администрирани от Сдружението и неговите Посланици.
Членовете на клуба се ангажират:
1.

Да заплащат на годишна такса за членство от 50 лв. платима еднократно до 31.01. или на
две равни вноски, както следва: вноска 1: 25 лв. платими до 31.01. и вноска 2: 25 лв. - до
31.03. на текущата календарна година.

2.

При записване след 31.03. и до 30.06. да заплащат пълна годишна такса (50 лв.), до 10
работни дни, считано от датата на подаване на Декларацията за членство.

3.

При записване след 01.07. да заплащат 50% от годишната такса (25 лв.) до 10 работни дни,
считано от датата на подаване на Декларацията за членство.

4.

Да спазват мисията и ценностите на Сдружение Творци от момента на приемането им.
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5.

Да изпълняват отговорностите си на членове на клуба към Сдружението и неговата мисия
и ценности като популяризират дейностите сред колеги, приятели, лични и професионални
среди,

разширявайки

информираността,

професионалния

кръг

и

публиката

на

Сдружението.
6.

Да споменават Сдружението и неговата роля във всички дейности, инициирани от Клуба и
администрирани от Сдружението като използват логото, хаштаг и таг.

7.

Да проявяват уважение и приемане в общуването с другите.

8.

Да носят отговорност за своето професионално развитие и практика.

9.

Да осъзнават последствията от своите действия и да носят отговорност за тях.
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