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Конференция за бъдещето на Европа: Как да включите повече участници във Вашата проява

Проявите, които се провеждат в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, 
следва да са съсредоточени 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 следва 
да бъде 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.
 
За да могат да участват хора от всяка сфера на живота, е от съществено значение 
проявата Ви да бъде възможно най-приобщаваща. Колкото по-голямо е многообразието 
сред участниците, толкова по-добре. Това помага да се съберат повече идеи, които 
отразяват по-добре нашите общества като цяло. Много хора обаче може да не са 
участвали в подобна проява преди и може да не са свикнали да бъдат приобщени към 
процеса на вземане на решения.

Съществуват лесни стъпки, които можете да предприемете преди, по време на и след 
проявата, за да я направите по-приобщаваща и достъпна. Следвайте тези съвети и 
предложения, за да се уверите, че всеки се чувства включен и не се страхува да участва в 
проявата Ви.

Преди проявата
Ако сте един човек или малка група

 Вижте дали можете да си сътрудничите с други, които могат да Ви помогнат да 
достигнете до други хора или да предоставят ресурси за проявата. Това може да са 
местни организации, които работят по определен проблем, свързан с проявата, или 
имат добри контакти в местната общност.

 Установете въпросите, които са важни за хората и които те могат да обсъждат, като 
участват в тази проява. Кои са актуалните теми във Вашия район и по какъв начин са 
свързани с европейското равнище?  

 Адаптирайте времето и мястото на проявата в зависимост от хората, до които искате 
да достигнете. Ако искате да ангажирате млади хора, това би могло да стане след 
училище в развлекателен център или със спортна проява.

 Ако сте принудени да проведете проявата онлайн поради настоящата пандемия, 
опитайте се да използвате това като възможност за достигане до хора, които се 
намират по-далеч, може би дори в друга държава.

 Опитайте се да използвате ефекта на снежната топка, при който се съсредоточавате 
върху ангажиране на трима души, всеки един от които на свой ред е инструктиран да 
ангажира по още трима души.

 Насърчавайте хората да са домакини на прояви за събиране на идеи заедно със своите 
съседи, приятели и семейства, колеги и съученици. Ако проявата Ви е в цифровата 
среда, предложете на участниците да се присъединят към Вашата видео проява заедно 
от своите класни стаи, работни места или домове. Тези по-малки по мащаб и по-лични 
прояви в малки групи биха могли дори да се проведат преди проявата Ви, така че 
участниците вече да са започнали да формулират идеи и да са проучили потребностите 
на хората около тях. 

 Важно е участниците да са информирани какво се очаква от тях, ако решат да участват 
в проявата. Като организатор на проявата трябва да се уверите, че условията за 
участието им са представени разбираемо за всички. Колкото повече знаят за процеса, 
толкова по-вероятно е да проявят интерес към участие!
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Ако сте част от организация/разполагате 
с повече ресурси

 Картографирайте местната си общност или мрежа, за да разберете кого бихте могли 
да ангажирате лесно и до кого може да е по-трудно да се достигне. 

 Може да е от полза да ангажирате няколко ключови лица или организации за 
разширяване на обхвата, които имат повече контакти сред аудиторията, до която 
искате да достигнете. Това може да са например младежи, които могат да ангажират 
други младежи, или организации на гражданското общество, които работят в 
квартали в неравностойно положение. 

 Опитайте се да бъдете там, където са хората, до които искате да достигнете, 
независимо дали ще го направите през социалните медии, на градския площад или в 
училищата например. 

 Научете какви са потребностите на участниците. Например по отношение на 
достъпността, опитайте се да гарантирате, че пространството, което използвате за 
проявата, е лесно за достигане за хората с увреждания, както и за хората, които не 
разполагат със средства за дълго пътуване. Ако има участници с деца или роднини, 
които разчитат на грижите им, може да се наложи те да напускат временно проявите 
или да участват в срещите в конкретни часове през деня. 

 Обърнете внимание на въпросите, които може да интересуват човек, до когото е 
по-трудно да се достигне, и какво би го насърчило да отдели време за проява като 
тази.

Успехът на Конференцията за бъдещето на Европа зависи от това организаторите на 
прояви като Вас да се уверят, че хората с увреждания биват насърчени и получават 
възможност да участват както в прояви с физическо присъствие, така и в прояви 
онлайн. 

Прояви с физическо присъствие
 Уверете се, че мястото на проявата е достъпно за инвалидни колички както на входа, 

така и в конферентната зала, а също и в тоалетните. Когато планирате подредбата 
на залата, се уверете, че пътеките между местата за сядане са достатъчно широки за 
инвалидни колички. Уверете се, че има места за паркиране, подходящи за ползватели 
на инвалидни колички.

 Определете лице, което да е на разположение да оказва съдействие на хората и да 
помага за придружаването им в големи пространства. 

 Осигурете жестомимичен превод.

 Следвайте насоките от Европейския форум на хората с увреждания:  
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf1
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Прояви онлайн
 Уверете се, че услугата, която използвате за провеждане на виртуалната проява, е 

съвместима с помощни технологии, като например екранни четци, и дава възможност 
на участниците да се включват в проявата чрез обаждане по телефона. Услугата 
следва да дава възможност за аудио слушане/говорене чрез компютър и чрез 
телефон. 

 Включете подробни последователни указания за влизане в проявата и за използване 
на платформата. Предложете сесии за обучение преди проявата.

 Уверете се, че шрифтовете се четат лесно, че текстът е с едър шрифт и че има добър 
цветови контраст. За да приобщите всички присъстващи, избягвайте използването на 
специализирани термини, жаргонни изрази и предположения за нивото на знанията.

 Следвайте насоките от Европейския форум на хората с увреждания:  
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/2

За начало създайте безопасна среда за 
ползотворни обсъждания

 Един от начините да създадете безопасна среда на уважение за всички участници е 
да изготвите заедно с тях колективни насоки за проявата от самото начало. Насоките 
може да съдържат правила за поведение между участниците, учтиво изразяване на 
несъгласие и вземане под внимание на потребностите и гледните точки на всички. В 
тях може да има и пояснения за ролята на модератора или модераторите.

 Ако обсъжданията се разгорещят твърде много или бъдат насочени към едно 
лице, или пък възникнат конфликти, винаги можете да се позовете на взаимно 
договорените насоки. 

По време на проявата
Забележка: вижте също така формата, предложен в ръководството за 
организиране на проява.

 2 Уебсайтът е наличен на английски език.

https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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Уверете се, че модерирате обсъжданията 
по приобщаващ и достъпен начин

 Присъствието на професионален модератор може да е от голяма помощ, тъй като 
тази функция е деликатна за изпълнение.

 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.

 Ако на хората им е трудно да формулират идеи, помогнете им, като първо ги попитате 
какви проблеми са забелязали във връзка с обсъжданата тема в собствения си 
живот. След това ги попитайте какви са възможните решения на тези проблеми.

 Когато хората не са свикнали да им бъде търсено мнението или да бъдат включени 
в такива прояви с широко участие, може да им е необходимо известно време да 
формулират конкретни предложения, така че дайте им възможност да намерят това 
време. 

 Ако има време, разделете обсъжданите в групите теми на подтеми, които са по-лесно 
управляеми. Разделянето на темата на подтеми дава на хората повече пространство 
да помислят как тези проблеми влияят върху живота им и да формулират 
предложения и решения.

 Можете също така да помолите хората да се разделят на групи по теми. Опитайте 
се да осигурите многообразие в групите, за да може от всяка група да бъдат 
формулирани балансирани предложения. По време на проявата тяхната цел 
е да формулират поне едно предложение, което да представят пред цялата 
група. Завършете сесията, като позволите на всички групи да дадат отзиви за 
предложенията на останалите.

 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. 

 Като последващи стъпки след проявата, насърчете хората да прочетат доклада 
на платформата на Конференцията, да продължат обсъжданията, да поддържат 
контакт чрез платформата на Конференцията и да предлагат нови идеи или да 
коментират предложенията на другите. Помолете ги също така да разпространяват 
информацията и да говорят за опита си със семейството и приятелите си.

 Уверете се, че докладите са написани на ясен език, разбираем за всички, които са 
участвали в проявата, така че да видят своите идеи, отразени там.

 Можете да организирате анкета, за да получите отзиви за проявата от участниците, и 
да включите това в доклада си. Не забравяйте да включите въпрос за достъпността и 
степента на приобщаване. 
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След проявата


