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Българо-Американска Лига във Флорида «Хан Аспарух»
Мисия
Създадена като неправителствена организация с идеална цел на 1 Юни 2009,
Българо-Американската Лига във Флорида «Хан Аспарух» смята за своя мисия:
Да бъде лидер на българската общност във Флорида за успешното популяризирране на
идеалите и целите на българската нация в условията на сътрудничество с
американското общество на щата.
Да помага на български творци, предприемачи и индивиди в техните усилия да
създадат успешни партньорства с местни културни институции, бизнес общности и други
неправителствени организации.
Да помага на творци, предприемачи и индивиди от България успешно да представят
техните творби, продукти и интелектуален труд пред общността на щата Флорида и
пред българската имигрантска общост.
Да спонсорира млади изявени таланти в областа на културата, науката, изкувството и
бизнеса, като им осигурява стипендии, награди и други стимули за развитие на тяхната
дейност.
Да бъде защитник на политическите, човешки и правни интереси на българската
общност във Флорида.
Да информира българската общност във Флорида за важни събития и мероприятия,
както и промени в българските и американските закони, които пряко засягат интересите
на тази общност.
За да изпълни своята мисия, Българо-Американската Лига във Флорида «Хан Аспарух»
ще предприеме следните действия, смятани за
Приоритети:
Създаване на стратегия за развитието на лигата
Фондо-набиране от грантове, индивиди и други неправителствени организации с цел
осигуряване на оперативен капитал
Издаване на публикации в печатна и електронна форма
Създаване фондове за помощ по различните дейности
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Създаване на награден фонд за годишни награди за най-изявените българи в
общността
Привличане на други правителствени и неправителствени организации с цел
популяризирането на българските идеали и цели.
Създаване и финансиране на форми за обучение на български език на децата на
българските имигранти във Флорида
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