
Бъдещето 
е в твоите ръце

Изрази мнението си https://futureu.europa.eu
#TheFutureIsYours

Как да организирате прояви?

Конференцията е демократична изява на местно равнище, която дава приоритет 
на идеите и инициативите на европейските граждани. Хора от целия ЕС имат 
възможност да се включат в дискусиите относно нашето общо бъдеще по 
теми, които са важни за тях. Те могат да направят това, като участват в прояви 
или организират свои собствени прояви под егидата на конференцията. Това 
е възможно чрез многоезичната цифрова платформа (https://futureu.europa.eu), 
достъпна на 24 езика.

Какъв вид проява мога да организирам?

• Всеки може да организира прояви, свързани с конференцията.

• Те могат да се провеждат присъствено, онлайн или в хибриден 
формат.

• Проявите трябва да се провеждат с участието на 
заинтересованите лица, да са приобщаващи, ориентирани към бъдещето и да 
съответстват на Хартата на конференцията. Можете да черпите вдъхновение 
от форматите, предложени в наборите от инструменти.

https://futureu.europa.eu
https://twitter.com/hashtag/thefutureisyours
https://futureu.europa.eu
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=bg


Как мога да участвам?

• Можете да търсите на карта с всички регистрирани прояви, да 
изберете и участвате в проява, дори без да се регистрирате на 
платформата.

• Можете да организирате проява, да я регистрирате на 
платформата и да докладвате за възникналите по време на проявата идеи, 
като създадете профил.

Как мога да регистрирам проява на платформата?

Лесно е. Следвайте основните стъпки:

• Регистрирайте себе си или вашата организация на платформата, 
ако все още не сте го направили.

• Попълнете формуляр за проявата с нейното заглавие, описание, 
вид, тема, адрес, видеоконферентна връзка, начален и краен час и вид 
регистрация. Можете да използвате един от 24-те официални езика на ЕС.

• Прочетете Хартата и поставете отметка в кутийката „Съгласен съм с хартата 
на Конференцията за бъдещето на Европа“.

• Щракнете върху „Създаване“ и вашата проява ще се появи в списъка 
с прояви и на картата.

Можете да организирате проява като физическо лице или от името на 
организация (асоциация, НПО и др.), като въведете наименованието на тази 
организация като име при регистрацията.

Как да докладвам за моята проява?

За да споделите заключенията от вашата проява, трябва да напишете 
кратък доклад и да го въведете онлайн.

Моля, също така публикувайте на платформата предложените 
конкретни идеи и връзка към проявата, за да могат да бъдат 
включени в последващите обсъждания. Докладът от проявата включва 
следните сведения:

• вида проява

• броя на участниците и техния демографски профил (напр. възраст, пол)

• основните обсъждани теми и предложените идеи

• аргументите, довели до тези идеи

• общата атмосфера и очакваните последващи действия

За повече подробности вижте Ръководството за организаторите на прояви, 
достъпно на платформата.

Запомнете: За да бъде ефективна конференцията, изключително важно е да 
изготвите доклад за проявата и да го свърже с идеите на платформата.

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7195/Step-by-step_guide_for_event_organisers_BG.pdf
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Как мога да мобилизирам хората, за да продължат 
да бъдат ангажирани?

След проявата насърчете хората да прочетат доклада на 
платформата на конференцията, за да продължат дебата 
посредством платформата и да предложат нови идеи или да 
коментират идеите на други хора.

Съвети:

• Различни ръководства и материали ще ви насочват стъпка по стъпка 
и ще ви помогнат да подготвите проява, да бъдете неин домакин и да 
изготвите доклад със заключенията.

• Трябва да използвате визуалната идентичност на конференцията, 
материалите за кампанията и други комуникационни инструменти, за да 
популяризирате вашата проява и да разпространявате информация.

• Ако се нуждаете от подкрепа и насоки, можете да се свържете с най-
близкото бюро за връзка на Европейския парламент, представителство 
на Комисията или информационен център Europe Direct.

Какво се случва с публикациите на гражданите на  
платформата?

Вижте инфографиките за процеса и графика.
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