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СЪЩНОСТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
Конференцията за бъдещето на Европа дава на европейските граждани платформа 
за обсъждане и даване на принос към дебата за бъдещето на Европа. Можете 
да участвате по три начина: да споделите идеите си, да присъствате на проява, 
която се провежда близо до Вас или онлайн, или да организирате своя проява 
с физическо присъствие и/или онлайн в рамките на Конференцията. Цялата 
информация, която Ви е необходима, в това число няколко ръководства, е 
на разположение на Вашия език на многоезичната цифрова платформа на 
Конференцията на адрес: futurEU.europa.eu. 

Следва кратък обзор, чиято цел е да Ви помогне да започнете работа по 
организиране на Вашата проява.

ЦЕЛИ НА ПРОЯВАТА
 Създайте условия за конструктивни разговори, свързани с бъдещето на Европа.

 Съсредоточете се върху идеите и решенията на проблемите.

 Разработете колективни идеи в групи. 

 Изградете консенсус около идеите и дайте възможност на хората да споделят.

 Споделете резултатите от дискусиите на платформата на Конференцията по 
ясен, представителен и откровен начин. 

Място
  С физическо присъствие и/или онлайн в зависимост от ситуацията там, където  
се намирате.

Преди проявата
 Регистрирайте се на платформата на Конференцията. 

Посетете futurEU.europa.eu и добавете проявата си на картата. 
Следвайте нашето подробно ръководство, ако имате нужда от помощ за целта.

 Общувайте с хората около Вас за проявата си и за Конференцията. 
Поканете приятели и съседи, свържете се с местни групи и институции, обърнете 
се към целеви аудитории или към по-широката общественост. Разпространете 
информация в социалните медии, като използвате хаштага на Конференцията 
#TheFutureIsYours

Прочетете съветите ни, за да достигнете до повече хора!
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https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/events-steps
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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Изберете формат
За да осигурите възможно най-широко участие на проявата си, препоръчваме 
да изберете формат с достатъчно пространство за обсъждания и принос от 
участниците. Можете да намерите предложения в нашето ръководство на тази тема.

Подгответе (цифровото) пространство.
Ако проявата е с физическо присъствие, подредете масите и столовете така, че да се 
насърчава участието (в кръг, без подиум и т.н.), и се уверете, че разполагате с табла, 
на които да се показват идеите.

Ако проявата е в цифрова среда, се уверете, че има канал за въпроси и техническа 
поддръжка. Залите за разделяне по групи са полезни за обсъждания в по-малки 
групи. 

Подгответе екипа.
В допълнение към лице, което да води записки за протокола, и лице, което да следи 
чата (ако проявата е в цифрова среда), опитайте се да осигурите устни преводачи, 
ако възникнат потенциални езикови проблеми.  

Опитайте се да определите както председател, така и модератор на сесията. По 
време на обсъждания по групи препоръчваме да имате по един модератор на група.

.
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https://futureu.europa.eu/pages/events-steps
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По време на проявата
Направете въведение.
Когато започне проявата, обяснете на участниците:

 целите на Конференцията.

 правилата на проявата (вж. устава) и избрания метод за организиране на дебата.

 начина, по който обсъжданията в рамките на проявата ще бъдат отразени на 
европейско равнище.

Поискайте съгласие в писмен вид, ако се правят снимки и видеоклипове, като 
уведомите участниците предварително, че тези материали може да се използват 
многократно за целите на Конференцията.

Съвети за модераторите
 Уверете се, че всеки получава възможност да се изкаже.

 Ако е необходимо, помогнете на участниците да развият доводите си, като 
използвате прости последващи въпроси.

 Не тълкувайте това, което казват хората. Ако не сте сигурни какъв е смисълът, 
попитайте ги какво имат предвид.

 Насърчавайте обсъждания въз основа на факти. Ако има несъгласия, приканете 
участниците да използват различните информационни листове или да се обърнат 
към експертите, присъстващи в залата, които да предоставят разнообразни и 
обективни източници на информация. 

Гаранти
Не се колебайте да помолите участниците за помощ при воденето на записки за 
протокола и докладването. Можете например да поканите двама участници да 
направят контролна редакция на резюмето на резултатите и предложенията от 
проявата.  
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https://uat.cofe.fpfis.tech.ec.europa.eu/pages/charter
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След проявата 
Споделете резултатите от дискусиите на платформата на 
Конференцията.
Върнете се на платформата и докладвайте за проявата си, като добавите:

    писмено резюме;

     предложенията, за които участниците са постигнали съгласие да бъдат подадени.

Можете да намерите подробно ръководство на тази тема на страницата с набор от 
инструменти на платформата.

Споделете акцентите.
Споделете акцентите от проявата чрез социалните медии с хаштаг #TheFutureIsYours 

Прочетете повече.
Надяваме се, че тези първоначални препоръки ще бъдат полезни. Ще намерите 
много други полезни съвети и ръководства на страницата с набори от инструменти 
на платформата на адрес futurEU.europa.eu.

С нетърпение очакваме да видим невероятните прояви, които ще организирате!

Ако искате да получите допълнителна помощ при организирането на проявата Ви, 
можете да се свържете с:

    местния Информационен център Europe Direct;

    националните бюра на институциите на ЕС (Бюра за връзка на Европейския 
парламент и представителства на Европейската комисия).
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http://futureu.europa.eu
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_bg
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en

