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Какво да направите, преди да създадете 
проява
Прочетете устава на Конференцията 
В устава е посочен набор от ценности и принципи, които трябва да се спазват от всички участници 
в прояви, организирани в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Организаторът на 
проявата носи отговорност да се увери, че участниците в нея са запознати с устава и го спазват.

Съберете следната информация:
 заглавие;
 описание (в това число основен акцент на проявата и за кого е предназначена);
 вид проява (онлайн, с физическо присъствие или и двете);
 адрес; 
 място;
 подробности за мястото; 
 дата, начален и краен час;
 категория; 

 URL адрес за регистрация (връзка към външната система за регистрация). 

Как да създадете проява:2
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Стъпка 1: Изберете вида на проявата.
На платформата на Конференцията можете да изберете един от три вида прояви: с физическо 
присъствие, онлайн или и двете (комбиниран формат). Щом изберете вида на проявата, ще бъдат 
показани условни полета, в зависимост от това, което сте избрали: 

 Прояви с физическо присъствие:

 адрес (например „Rue de la Loi 200, 1040 Брюксел, Белгия“);
 място (например „Европейската комисия“);
 указания за местоположението (например „близо до станция на метрото Schuman“).

 Прояви, провеждани онлайн или в комбиниран формат: 
 адрес (за да може проявата да бъде показана на картата на проявите, трябва само да посочите 

мястото, където се намира организацията Ви).
 място
 указания за местоположението (например указания за достъп до провежданата онлайн 

проява);

 URL адрес за онлайн среща.

Стъпка 2: Изберете категория
Изберете една от категориите теми, която отговаря в най-голяма степен на Вашата проява. Така 
потребителите, които търсят прояви по тема, ще могат да намерят Вашата проява.

Стъпка 3: Дайте информация как се осъществява регистрацията за 
проявата Ви.
Ако искате да дадете възможност за регистрация за Вашата проява, това трябва да се извърши 
на друга платформа. Ще се появи поле, в което се иска връзка към външната система за 
регистрация. Имайте предвид, че както е посочено на платформата, използвайки външна система 
за регистрация, Вие приемате, че организаторите на Конференцията за бъдещето на Европа не 
носят отговорност при никакви обстоятелства за данните, които се изисква да бъдат предоставени 
от потребителите и които те предоставят чрез тази външна услуга. 

Стъпка 4: Прочетете устава, след което поставете отметка в 
квадратчето, което означава, че сте прочели и приемате да спазвате 
устава.

Стъпка 5: Подаване на формуляра.
След като попълните формуляра за проявата и проверите съдържанието му, не забравяйте да 
щракнете върху „Създаване“.

Стъпка 6: След подаване на формуляра.
Щом формулярът за проявата Ви бъде подаден, можете да проверите дали проявата Ви се показва 
на картата. Имайте предвид, че на картата са добавени икони и цветове, за да се разграничават 
проявите с физическо присъствие, проявите онлайн и комбинираните прояви. Ще можете 
да филтрирате, за да намирате прояви, организирани от институции на Европейския съюз и 
държавите членки или от други организатори на прояви като Вас. Ще можете да филтрирате и по 
категория, така че да намирате прояви на теми, които представляват най-голям интерес за Вас. 
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Как да създам доклад за проявата?  
След приключването на проявата от съществено значение за ефективността на Конференцията е 
да се изготви доклад за проявата. Докладването дава възможност на организатора на проявата 
да документира резултатите от обсъжданията, които след това ще бъдат взети под внимание при 
анализа, което ще даде възможност за подходящи отзиви и последващи стъпки. Това способства 
да се гарантира наистина прозрачен процес, в който участниците виждат резултатите от времето си, 
прекарано на проявата Ви.  

По-специално това Ви дава възможност да установите връзка между проявата си и цифровото участие 
в платформата, като предоставите резюме на разискванията и свържете идеите, които са се появили 
вследствие на проявата. Свързването на доклада и идеите със самата проява е важна стъпка. 

Как да публикувам идеи от проявата си?
Преди да получите възможност да свържете проявата с идеи, ще трябва да публикувате тези идеи. 

Публикуването на идеи е от съществено значение. Участниците ще искат да предприемат 
последващи стъпки във връзка с идеите си, да обсъждат тези идеи с други хора и да ги развиват 
допълнително. 

Следват стъпките за публикуване на идея: 

1. Отворете страницата за идеи в пространството за участие, в което е публикувана проявата. 

2. Щракнете върху „Нова идея +“. 

3. Попълнете заглавието и описанието на идеята. 

4. Изберете категория;

5. Добавете изображение и/или приложение към предложението (по желание);

6. Сравнете идеята си с други идеи на същата тема.

7. Завършете и публикувайте!

_____
За да свържете тези идеи с проявата, трябва да щракнете върху бутона „закриване на проявата“ на 
страницата на проявата. По-подробна информация можете да намерите по-долу.

_____
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Какво следва да съдържа докладът ми?
В доклада за проявата следва да се предоставя на всички общ преглед на случилото се по 
време на проявата Ви. Следват елементите, които биха били от помощ за осъществяването на 
последователен анализ:  

 контекст, цел, предмет и структура/методика на проявата (например семинар с участници, 
отворено пространство, световно кафене… Вижте „Ръководство стъпка по стъпка за 
организатори на прояви“);

 брой и вид на присъстващите участници (обща или специфична аудитория по възможност с 
подробности); 

 демографска информация за участниците (например възраст, пол и т.н.), ако е на 
разположение;

 основни теми, обсъждани по време на работните ателиета;
 основни идеи, предложени от участниците по време на работните ателиета, и споделената или 

обсъдената информация и доводите, които са довели до тях; 
 обща атмосфера и очаквани последващи действия.

Как да кача доклада?

СТЪПКА 1:

Щракнете върху бутона „Закриване на проявата“ на страницата на проявата. 

СТЪПКА 2:
Когато щракнете върху този бутон, ще бъдете пренасочени към формуляр, на който се показват две 
полета: полето „Доклад“ за проявата (където можете да впишете доклада за проявата) и полето 
„Идеи“.

СТЪПКА 3: 
В полето за идеи изберете идеите, които са произтекли от срещата (и които сте публикували 
преди това), като щракнете върху тях. Това Ви позволява да свържете идеите с проявата си и да 
направите така, че идеите да се появят като предложения, разработени по време на проявата Ви. 

СТЪПКА 4:
Прозорецът „Избор на идеи“ Ви позволява да търсите идеи по думи, идентификатор или заглавия. 
Превъртете и изберете идеите, свързани с проявата. 

СТЪПКА 5:
Когато приключите, не забравяйте да щракнете върху бутона „Закриване на проявата“. 

СТЪПКА 6:
Когато сте готови, щракнете върху „Публикуване!“. Докладът ще бъде на разположение пряко на 
страницата на проявата Ви.    
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