Циљеви Удужења
1. Заштита и очување идентитета, културног наслеђа (традиције, говорајезика,
књижевног стваралаштва, обичаја, музике, игара), историје и других обележја Влаха у
Републици Србији;
2. Унапређење и промоција мањинских права Влаха (употреба писма и језика,
образовање, информисање, култура, религија), као аутохтоног становништва Источне
Србије и њихово шире интегрисање у друштвени живот;
3. Међусобна сарадња свих припадника Влаха на територији Источне Србије,
прекогранична сарадња са Власимароманофонима ван Републике Србије, у циљу
промоције културе и обичаја Влаха, фаворизовање мултикултурализма, сарадња са
свим осталим националним заједницама;
4. Старање о општем економском развоју, етнотуризму, очувању и заштите животне
средине, обновљивим изворима енергије и свему осталом од значаја за унапређење
општег квалитета живота Влаха на територији Источне Србије.












Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито
:
Прикупља, обрађује и ради на очувању материјалне историјске баштине Влаха и
нематеријалне из области обичаја, културног стваралаштва, језикаговора, писма,
музике и фолклора;
Сарађује са образовним институцијама и стручним удружењима и другим
организацијама у земљи и иностранству које се баве историјским, археолошким
истраживањем и заштитом културног наслеђа Влаха;
Сарађује са осталим удружењима других националних заједница у циљу јачања и
промовисања мултикултурализма;
Објављује публикације, аудио и видео материјале, оснива редакције за емитовање
радио и телевизијских емисија на влашком језику у сарадњи са радио и телевизијским
станицама, које имају за циљ очување укупне културне баштине Влаха;
Организује просветне раднике и друга стручна лица за рад на едукацији влашке
популације у различитим областима образовања, формира и прати рад појединих
секција (фолклор, фото, филм, позориште), организује фестивале и концерте влашких и
других народних песама и игара, изложбе слика, фотографија, и друге мултимедијалне
промоције, ради на издавању и популаризовању књига, часописа и монографија
одговарајућег садржаја;
Ради на промоцији и заштити људских права;
Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите животне средине
и одрживог развоја;
Организује чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање угрожених
подручја;
Организује, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области
заштите животне средине, рехабилитације угрожених подручја, очување природних
ресурса, обновљивих извора енергије, eтнотуризма, производње здраве хране,
поступања са отпадним материјалима и објављује публикације о тим областима као и
организује конкретне активности на терену у свему наведеном, организује рад на
едукацији деце и омладине у области заштите животне средине;

