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Искате да организирате проява, но не сте сигурни откъде да започнете?
Настоящото ръководство ще Ви помогне да подготвите и домакинствате проявата си. В него се съдържат 
разнообразни предложения как да организирате проява и се препоръчват възможни формати. Всичко 
това може да се адаптира в зависимост от средата, в която ще се проведе проявата (в цифрова среда, с 
физическо присъствие, в комбиниран формат и т.н.), както и от броя на участниците.

Преди проявата
Първи стъпки 
По-долу ще намерите конкретните стъпки, чрез които можете да осъществите проявата си и да 
станете част от Конференцията за бъдещето на Европа. Уверете се, че следвате необходимите 
стъпки за осъществяване на приобщаваща проява

Как да регистрирам проявата си на платформата на Конференцията?

Посетете futureu.europa.eu и добавете проявата си на картата. Следвайте подробното ни 
ръководство, ако имате нужда от помощ за това.

Каква информация трябва да подготвя за участниците? 
Подгответе следните документи, ако проявата Ви е с физическо присъствие. Осигурете ги на 
разположение на всички участници в началото на проявата.

 устав за партньори и участници в проявата; 

 всички материали, които са необходими за избраните от Вас формати с физическо участие, като 
например самозалепващи се листчета, химикалки и т.н.;

 списък за регистрация, в който да получите имейл адресите на участниците с тяхно съгласие, 
така че да може да се осъществява връзка с тях след проявата и да им бъдат изпращани отзиви 
за техния принос към Конференцията;

 формуляр за съгласие за снимки и евентуално запис на видеоклипове, които биха могли да се 
използват за комуникационни цели във връзка с проявата.
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Как да подготвя залата (цифровата среда)? 
Ако проявата е с физическо присъствие, уверете се, че има достатъчно столове и маси за всички. 
Можете също така да подготвите стените, така че да могат да се използват за показване на идеите 
на участниците. В по-големи зали може да се използва прожектор/екран. За удобство може да се 
предоставят маркери, хартия и бели дъски, на които участниците да записват идеите си.

Ако проявата е в цифрова среда (или в комбиниран формат), уверете се, че сте създали чакалня 
със съобщение „Добре дошли“ (така че хората да знаят, че са на правилното място), и заглушете 
микрофоните им при влизане, за да се избегнат проблеми с шума. Подгответе място, където 
участниците да могат да задават въпроси или да искат поддръжка (това може да е вътрешната 
чат функция на съответното приложение, което използвате за цифровата проява, или по-
усъвършенстван инструмент). Препоръчително е да се направи репетиция, за да сте сигурни, че 
всичко ще протече възможно най-гладко, когато започне проявата.

Една проява в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа следва да е съсредоточена върху 
идеите на гражданите и активната ангажираност на участниците. Макар да може да се провеждат 
консултации с експерти с цел да очертаят въпроса или да изпълняват ролята на проверители на 
фактите, проявата не е експертна среща, от която решенията се спускат отгоре надолу, а трябва да е 
достъпна за хора, които не са запознати с публичните обсъждания и с разискваната тема. 

Как да проведа и модерирам проявата си?
Присъствието на професионален модератор може да е от голяма помощ, тъй като това е деликатна 
функция. Можете да се свържете със съответните национални бюра на институциите на ЕС (Бюра 
за връзка на Европейския парламент и представителства на Европейската комисия) или с местния 
Информационен център Europe Direct, които могат да Ви помогнат да откриете хора, които биха се 
съгласили да поемат тази функция в качеството си на доставчик на услуги или на доброволни начала. 

Препоръчваме да разграничите ролите на председателстващ на проявата и модератор, тъй като 
последният трябва да се разглежда като неутрално и независимо от организатора лице, чиято 
задача е да се увери, че всеки може да се изкаже.

Управление и планиране на времето
Подгответе дневен ред с разпределение във времето/график за проявата и се опитайте да го спазвате. 
Предвидете време за почивки и се опитайте да наваксвате закъсненията, ако има такива. Имайте 
предвид колко дълго може да се задържи вниманието на хората.

Каква работа се изисква да бъде свършена в рамките на деня
В идеалния случай следва да имате поне един човек, който да води записки за протокола (вж. също 
съветите за докладване по-долу), и един човек, който да следи чата, ако проявата се осъществява в 
цифрова среда. Ако работите разделени на няколко групи, определете групите предварително, за да 
се уверите, че всеки знае какво трябва да прави и се опитайте да определите по един модератор за 
всяко обсъждане.

Ако има езикова бариера там, където ще се проведе проявата, уверете се, че по време на проявата 
са на разположение устни преводачи. Друго решение на този проблем би могло да бъде да 
помолите участниците да посочат езиковите си потребности и способности в самото начало 
на проявата или на табелките с имената си, така че други участници да могат да им оказват 
съдействие.

По време на проявата
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Съвети за провеждане на проявата
1. Встъпителна част на проявата
В началото на проявата обяснете на участниците:

 целите на Конференцията;

 какви са правилата на проявата (вж. устава) и избраният метод за организиране на 
обсъждането;

 по какъв начин обсъжданията в рамките на проявата ще бъдат отразени на европейско 
равнище.

Споменете формуляра за съгласие, ако се правят снимки и видеоклипове, като уведомите 
участниците предварително, че тези снимки/видеоклипове може да се използват многократно за 
целите на Конференцията.

2. Представяне от експерт (НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО)
Ако проявата е на специфична тема, това може да е подходящ момент за кратко представяне на 
контекста от експерт – може евентуално да се постави акцент върху компромисите във връзка с 
решенията. Не забравяйте, че акцентът е върху обсъжданията на гражданите, а не върху експерта. 
Експертите следва да очертаят рамката на темите по възможно най-фактологичен и неутрален 
начин, като представят различни гледни точки и посочат несигурните и спорните моменти.

3. Обсъждания по групи
Можете да изберете един от форматите, предложени в настоящото ръководство, и да го адаптирате 
спрямо Вашите обстоятелства. Независимо от избрания формат, тази част винаги следва да бъде в 
центъра на проявата.

Съвети за модераторите

 Започнете с кратко представяне поред на участниците и им задайте прост въпрос за загрявка, 
като например „За каква Европа мечтаете?“. 

 Направете необходимото всеки да има възможност да се изкаже.

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

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

 Насърчете хората да търсят информация по темата, ако е необходимо. Ако има несъгласия 
относно факти, приканете участниците да използват присъстващите в залата експерти/
проверители на факти или информационните листове, за да осигурите бързото връщане към 
конструктивно обсъждане.

4. Заключителна част на проявата
Информирайте участниците как възнамерявате да изготвите доклада. Има два варианта: 
1) докладът се изготвя от организаторите, но се изпраща на всички участници със срок за евентуални 
коментари; 
2) докладът се изготвя веднага след срещата с помощта на (малка група) доброволци (вж. също набора 
от инструменти за приобщаваща проява). 

Като последваща стъпка след проявата, насърчете хората да прочетат доклада на платформата на 
Конференцията. Разгледайте ръководството за организатори на прояви относно използването на 
платформата на Конференцията. 
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Благодарете на присъстващите за участието им и ги насърчете да допринасят и по-нататък 
за Конференцията. Припомнете им, че техните идеи ще бъдат публикувани на платформата на 
Конференцията и че могат да продължат да дебатират с други хора и да развиват идеите си онлайн.

Уверете ги, че ако са предоставили имейл адрес, поемате ангажимент да им изпратите 
съобщение, когато докладът бъде качен на платформата, и по Ваш избор (препоръчително), 
когато отзивите за Конференцията станат налични на платформата.

Общуване относно проявата
Прочетете съветите по-долу как да достигнете до възможно най-много хора и да организирате 
приобщаваща проява. (вж. също набора от инструменти за приобщаваща проява)

 Свържете се предварително с местни и/или (специализирани) традиционни медии, за да 
привлечете обществеността и да споделите резултатите след това. Може да обмислите също 
така изграждане на партньорство с конкретен медиен партньор, при което и двете страни биха 
придобили взаимна видимост чрез съвместната си работа.

 Общуването чрез социалните медии е ключово в съвременния свят, особено когато става дума 
за прояви, които се провеждат онлайн. Опитайте се да събудите интереса предварително, като 
използвате хаштага #TheFutureIsYours, а след това осъществете допълнителна комуникация. 
Помолете своите (медийни) партньори да направят същото.

 Ако проявата Ви се провежда на местно равнище, свържете се с местните власти, които би 
следвало да са в състояние да достигнат до всички жители посредством собствените си 
комуникационни канали.

 Ангажирайте целевата си аудитория чрез всички безопасни средства, за които можете 
да се сетите. Някои организации на гражданското общество, с които бихте могли да си 
сътрудничите, може например да имат собствена медия или бюлетин, чрез които да достигат 
до своята мрежа.

Формати на прояви, от които можете 
да избирате 
Трябва да вземете под внимание три основни фактора, преди да изберете формата на проявата 
си: средата, в която ще се проведе (цифрова, с физическо присъствие или в комбиниран формат), 
темата на обсъждането и броя на участниците. Разгледайте представените по-долу варианти, които 
можете да използвате и адаптирате. Имайте предвид, че:

 Всички формати са подходящи само ако разполагате със съответното време. При някои 
прояви може да са достатъчни два часа с почивки. Ако се предвижда обаче голям брой 
участници, по-добре би било да се отдели повече време, например половин или цял ден. 

 Работата по групи е най-ползотворна, когато в тях има по-малко от десет души с модератор за 
всяка подгрупа.

 Целта на проявата е хората да бъдат водени към изготвяне на колективно договорени 
предложения. Независимо от формата на проявата Ви, тя следва да допринесе за постигане на 
конструктивни и конкретни заключения. 

Вярваме, че ще намерите правилния формат за проявата си! Ето няколко предложения. 
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Вариант 1 • 
Семинар с широко 
участие 
СТЪПКА 1   МИНИМУМ 20 МИНУТИ

Генериране на идеи
Започнете обсъжданията с широки и отворени 
въпроси за загрявка на участниците. Например 
„Какво означава Европа за Вас?“ или „За каква 
Европа мечтаете?“.

Дайте на участниците известно време да 
обсъждат, разделени на групи от максимум 10 
души, и да се опознаят. Накрая предвидете време 
за представяния от някои от участниците пред 
цялата аудитория. Можете също така да съберете 
идеите, написани на самозалепващи се листчета, 
и да прочетете някои от тях на глас.

СТЪПКА 2   МИНИМУМ 30 МИНУТИ

Определяне на теми и 
предизвикателства
Въз основа на предишната информация можете 
на този етап да се задълбочите и да определите 
теми, които групите може да обсъдят. Попитайте 
групите кои теми искат да изберат самите те.

Щом го направят, можете да ги помолите да 
определят предизвикателствата, свързани с 
избраната от тях тема. 

СТЪПКА 3   МИНИМУМ 40 МИНУТИ

Предлагане на решения
След определянето на предизвикателствата е 
време да се намерят решения за преодоляването 
им. Уверете се, че тези решения са записани 
подробно, тъй като ще представляват най-
важният резултат от проявата.

Вариант 2 •  
Световно кафене
Участниците се сменят в различните групи на 
всеки десет минути. Те провеждат мозъчна 
атака за нови идеи, след това ги записват на 
хартия или на компютър. Когато този метод 
се прилага „лице в лице“, следва да подредите 
залата като кафене с разпръснати маси. 

Вариант 3 • 
Отворено пространство
Ако се намирате на ранен етап в процеса 
на формулиране на идеи и разполагате с 
достатъчно време, в което участниците да 
изследват различни въпроси, изпробвайте 
формата на отвореното пространство.

СТЪПКА 1
В качеството си на организатор на проявата, 
задайте въпрос (например „Как да намалим 
въглеродните емисии?“ или „Как да преодолеем 
предизвикателствата на пазара на труда?“), а от 
участниците се очаква да се самоорганизират в 
групи, в които да обсъдят начини за справяне с 
предизвикателството.

СТЪПКА 2
Участниците могат да изберат една от три роли: 
инициатор, който инициира тема за обсъждане и 
следователно създава група за тази цел, участник 
„пчела“, който се задържа и допринася за работата на 
една или две групи, и участник „пеперуда“, който не 
може да си избере само една тема, а иска да сменя 
групите и да допринася за работата на няколко групи.

СТЪПКА 3
Накрая всички групи представят идеите си на 
останалите и участниците могат да добавят 
предложения.

Вариант 4 • Форум
Ако възможностите Ви за провеждане на 
обсъждания по групи са ограничени (нямате 
зали за работа по групи в цифровата среда или 
нямате възможности за обсъждания лице в 
лице), организирайте проявата под формата на 
форум и осигурете на хората начин за даване на 
принос, например чрез интерактивен инструмент 
за анкетиране, резултатите от който се показват 
на живо, или им дайте достъп до картончета, на 
които могат да записват идеите си.
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Как да придвижа по-нататък резултатите от обсъжданията на 
проявата си?

Докладвайте на платформата на Конференцията. 
Щом изготвите доклада, върнете се на платформата и докладвайте за проявата си, като 
добавите:

 писмено резюме, в което по възможност да бъде включена информация за броя и 
вида на участниците;

 представените от участниците предложения;

 реакции/отговори към потенциални участници онлайн.

Можете да намерите подробно ръководство на тази тема тук. 

Споделете акцентите.
Споделете акцентите от проявата в мрежата и чрез социалните медии или чрез своите 
(медийни) партньори с хаштага #TheFutureIsYours.
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