Проектът « Граждански рефлексии за бъдещето на Европа» е
финансиран от Европейския съюз по програма
"Европа за гражданите"
Приложим към Направление 2 – Мярка 2.3 "Проекти на гражданското общество"
Подготвителна дейност – FuturEU подготвителна среща
Участие: Събитието събра 17 участника, в това число
• 2 участника от гр. Варшава (Полша),
• 2 участника от гр. Зул (Германия),
• 2 участника от гр. Мадрид (Испания),
• 2 участника от гр. Прага (Чехия),
• 2 участника от гр. Никозия (Кипър),
• 2 участника от гр. Милано (Италия),
• 1 участник от гр. Славонски брод (Хърватия),
• 4 участника от гр. Велико Търново (България)
Място/дати: Събитието се състоя в гр. София, България от 20/02/2019 до 22/02/2019.
Кратко описание:
Целта на подготвителната дейност беше да събере представители на всички партньори за обмен на
идеи, разпределяне на отговорностите и определяне на подробен график на проекта. Бяха уточнени
и потвърдени целевите групи и тематични области по страни партньори. Освен това бяха обсъдени
подходящи изследователски инструменти, методология и изготвени програми за международни
събития. Партньорите изготвиха оформлението на уебсайта на проекта и FB страницата, посочиха
показателите за въздействие и се договориха за етичния кодекс на проекта и плана за
разпространение. Партньорите обсъдиха и договориха съпътстващите събития за всяка държава и
обсъдиха подготовката, която трябваше да бъде извършена. Партньорите се съгласиха и с логото
на проекта, изготвено от млад човек от Испания. В края на срещата всички партньори (опитни и
новодошли) постигнаха ясно разбиране на прозрачната логистика на дейностите, които ще бъдат
изпълнени в рамките на проекта FuturEU. Бюджетният регламент беше подробно обяснен от
координатора и бяха подписани споразумения за партньорство между EIC и всеки партньор.
Одобрени бяха и стратегията за оценка на събитията и методите за работа на националните екипи
8 международни срещи бяха осъществени в рамките на този проект:
Събитие 1
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 48 граждани, от които
• 2 участника от гр. Прага (Чехия),
• 2 участника от гр. Варшава (Полша),
• 1 участник от гр. Милано (Италия),
• 2 участника от гр. Зул (Германия)
• 2 участника от гр. Славонски брод (Хърватия)
• 2 участника от гр. Велико Търново (България)
• 3 участника от гр. Атина (Гърция)
• 34 участника от град Никозия (Кипър)
Място/Дата: събитието се състоя в гр. Никозия, Кипър от 20/03/2019 до 22/03/2019
Кратко описание:
Целта на събитието беше да се повиши осведомеността относно политиките и вижданията на ЕС
относно сигурността и отбраната, да се даде отворено пространство за дебати за ролята на ЕС на
глобалната арена и да се чуят идеите и препоръките на гражданите за размисъл относно
политиката за сигурност и отбрана на Съюза. Участниците от 7 държави споделиха мнения,
анализи и политически очаквания, свързани с европейската сигурност и отбрана в променящия се

свят, въз основа на Документа за размисъл за бъдещето на ЕС за сигурността и отбраната и
въздействието на петте сценария. Форумът обсъди променящите се форми на радикализация,
насилие, тероризъм, заплахите и опасенията на гражданите. Дискусията беше обогатена от
сравнителни примери и резултати от публични проучвания от участващите държави-членки,
споделени от международните участници. Приемащата организация UNRF сподели своя опит в
работата и дейностите с мигрантите в лагерите, разположени в Никозия (UNRF управляваше 2
лагера по времето на провеждането на събитието), което наистина се превърна в много ефективна
сесия за споделяне, обогатена от италианския и гръцки принос. Препоръки на гражданите относно
сигурността на Съюза бяха изготвени от участниците. Събитието продължи с образователно
посещение на разделителната граница с турската част на Никозия, където все още признаците на
агресията бяха видими
Събитие 2
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 81 граждани, от които
• 3 участника от гр. Зул (Германия),
• 4 участника от гр. Велико Търново (България)
• 3 участника от гр. Мадрид (Испания)
• 4 участника от гр. Прага (Чехия)
• 3 участника от гр. Милано (Италия)
• 4 участника от гр. Славонски брод (Хърватия)
• 4 участника от гр. Никозия (Кипър)
• 56 участника от гр. Варшава и околностите (Полша)
Място/дати: Събитието се състоя в гр. Варшава, Полша от 09/05/2019 до 12/05/2019.
Кратко описание:
Целта на събитието беше да осигури пространство за открит дебат и споделяне на ноу-хау за
включването на младите хора в обществото и вземането на решения на местно, национално и
европейско ниво като повишаване на осведомеността на младите хора относно разсъжденията на
ЕС за младежта и специфичните политики. Събитието се състоеше от международен младежки
дебат за бъдещето на Европа и нейните младежи, младежките политики, приложени и предвидени,
младежките нужди, вярвания и очаквания. Младите участници споделиха своя опит в общността и
младежката ангажираност, представиха интерактивни презентации за ролята на младежта при
вземането на решения и споделиха своя опит в местната кампания за изборите за ЕП2019, само
няколко дни преди изборите. Откритата атмосфера, работата в малки групи, споделянето на истории
и представянето създадоха атмосфера на вдъхновение и взаимно разбиране, събиране на знания и
опит и вдъхновение за нови съвместни младежки идеи и кампании. Младежки препоръки за това как
младите хора виждат бъдещето на Съюза бяха изготвени от участниците. Младите хора подготвиха
интерактивни презентации, улични игри и интервенции в публичното пространство, послания до
европейските евродепутати и участваха в парада на Шуман, споделяйки ги активно с останалите
участници. В „Селото на Шуман“, в шатрата на партньора PFRS, участниците имаха открито
пространство за комуникация с преминаващите граждани и да им обяснят значението на
гражданското гласуване и участие. Така те умножиха ефекта от срещата, споделяйки своето
вдъхновение с хилядите участници в парада. За международната група беше организирана
образователна обиколка по стъпките на събитията от март ’68 г. както и на еврейското наследство
по улиците на Варшава.
Събитие 3
Участие: събитието позволи да бъдат събрани 78 граждани, от които
• 1 участник от гр. Варшава (Полша),
• 1 участник от гр. Милано (Италия)
• 2 участника от гр. Прага (Чехия),
• 1 участник от гр. Велико Търново (България),
• 1 участник от гр. Зул (Германия)
• 1 участник от гр. Мадрид (Испания)
• 1 участник от гр. Атина (Гърция)
• 70 участника от гр. Славонски брод и Загреб (Хърватия)
Място / дати: Събитието се състоя в гр. Загреб, Хърватска от 27/06/2019 до 29/06/2019.
Кратко описание:
Целта на събитието беше обогатяване на знанията за икономическия и валутен съюз и бъдещото им
развитие, както го вижда ЕК, и в контекста на 5-те сценарийни последици и неговите регионални
аспекти и повишаване на осведомеността за регионите в Европа и ефектите от трансграничното

сътрудничество както и да подобри сравнителните знания относно инвестициите,
конкурентоспособността, възможностите за работа и жизнения стандарт в ЕС. Участници от 7
държави-членки обсъдиха икономическия и паричен съюз и възможностите за въвеждане на еврото
в Хърватия, бъдещето на фискалния съюз и мерките и реформите, които трябва да бъдат
предприети, за да се задълбочи икономическия и паричен съюз, включително презентацията на найдобрите практики, свързани с развитието на определени части на Европейския съюз. Представен
беше и опитът на някои по-нови държави-членки на ЕС по политическите и икономическите аспекти
на присъединяването към еврозоната. По време на втората част на форума, 52 младежи бяха
разделени в тематични групи по най-важните европейски политически теми, изложени в Бялата книга
за бъдещето на Европа и други тематични документи, по-специално тези, свързани със статута и
бъдещето на младежта . Бяха анализирани целите на Европейската младежка стратегия за периода
2019-2027 г., които са плод на предишния цикъл на структуриран диалог. Препоръките на гражданите
за това как те виждат икономическото бъдеще на Съюза, бяха изготвени от участниците.
Събитие 4
Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 69 граждани, от които
• 3 участника от гр. Велико Търново (България),
• 2 участника от гр. Мадрид (Испания)
• 2 участника от гр. Зул (Германия)
• 2 участика от гр. Прага (Чехия)
• 2 участника от Белгия
• 2 участника от гр. Варшава (Полша)
• 1 участник от гр. Никозия (Кипър)
• 1 участник от гр. Славонски брод (Хърватия)
• 54 участника от гр. Милано и околността (Италия)
Място / дати: Събитието се състоя в гр. Mилано, Италия, от 25/09/2019 до 27/09/2019.
Кратко описание:
Целта на събитието беше повишаване на осведомеността относно социална Европа и спецификата
на социалната солидарност в различните държави-членки; създаване на среда за споделяне на
нагласи, опасения и притеснения на гражданите по социални въпроси в 8 държави-членки и
обсъждане на финансовите инструменти за социална промяна и националните специфики на
социалната политика в държавите-членки на ЕС. Форумът се проведе в две части, както беше
планирано. В първата, темата за социална Европа беше представена от експерти на ЕС за социална
политика, включително членката на Европейския парламент Patrizia Toiu. Други лектори се спряха
на въпроси, свързани с участието на обществото във формирането на социална Европа или
актуалните проблеми на социалната политика в Италия - например социалните жилища и тяхното
използване. Това беше последвано от кръгла маса, където основната тема беше въздействието на
националната и местната социална политика, въпросът за солидарността по време на криза. Каритас
Амброзиана сподели своите пилотни проекти за солидарност и кампании в младежкия обмен на опит
„Питай Анимондо“. Гражданският форум, разработен върху размисли и застъпничество за социална
Европа, солидарност в криза, отбеляза очакванията на гражданите за социалните аспекти в Европа
и лицата на солидарността в различните държави. Дискусията между участниците и членката на ЕП
г-жа Patrizia Toiu предизвика много въпроси за справедливото бъдеще и ежедневие в Съюза.
Участниците изготвиха препоръки за желаната социална политика
Събитие 5
Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 99 граждани, от които
• 2 участника от гр. Велико Търново (България),
• 2 участника от гр. Варшава (Полша)
• 1 участник от гр. Зул (Германия)
• 1 участник от гр. Милано (Италия)
• 1 участник от гр. Славонски брод (Хърватия)
• 1 участник от гр. Мадрид (Испания)
• 91 участника от гр. Прага (Чехия)
Място / дати: Събитието се състоя в гр. Прага, Чехия от 08/10/2019 до 10/10/2019.
Кратко описание:
Целта на събитието беше обогатяване на знанията за цифровите технологии и тяхното въздействие
за повторно свързване на гражданите с електронната демокрация на ЕС; подобряване на знанията
за цифровия единен пазар и повишаване на осведомеността относно цифровите възможности за

работа, дигитализирана работна среда, устойчив интелигентен растеж сред гражданите и сред
младите хора и предприемачите. Конференцията се фокусира върху възможността за използване
на онлайн услуги като попълване на формуляри за властите по Интернет, премахване на
прекомерната бюрокрация и корупция, опростяване на процесите в публичната администрация и
сигурността на интернет и социалните мрежи. Имаше и тема, свързана с увеличаването на
дезинформацията и разпространението на фалшиви новини или фалшиви новини. На този дебат на
английски език присъства широката общественост, заедно с ученици от гимназиите, заедно с
партньори от България, Италия, Полша, Германия, Испания и Хърватия. Срещата беше разделена
на две части, първата част беше посветена на дискусии и разглеждане на проблеми както в Чешката
република, така и в страните партньори, а след това беше подготвена викторина за участниците,
където темата на викторината последва уводната част. Участниците изготвиха препоръки относно
дигиталната политика, борбата с фалшивите новини и електронната демокрация и електронното
управление.
По време на форума беше открита изложба за широка публика и студенти за най-добри снимки от
конкурса във Facebook и бяха обявени резултати и награди. Печелившите снимки са представени
както на уебсайта на проекта, така и в проектната група на FB.
Събитие 6
Участие: Събитието позволи да се съберат 43 граждани, от които
• 1 участник от гр. Никозия (Кипър)
• 2 участника от гр. Славонски брод (Хърватия),
• 2 участника от гр. Варшава (Полша)
• 2 участника от гр. Милано (Италия)
• 2 участника от гр. Прага (Чехия)
• 6 участника от гр. Мадрид (Испания)
• 7 участника от гр. Вилнюс (Литва)
• 10 участника от гр. Зул и Берлин (Германия)
• 11 участника от гр. Велико Търново (България)
Място / дати: Събитието се състоя в Берлин, Германия от 27/11/2019 до 29/11/2019.
Кратко описание:
Целта на събитието беше да се получат знания за логистиката на бюджета и финансовата политика
на ЕС и бъдещото им развитие, както ЕК го предвижда; подобряване на знанията за инструмента на
инвестиционния план и други финансови инструменти за осигуряване на растеж и работни места в
ЕС; повишаване на осведомеността относно новата финансова рамка на ЕС 2020+ и политиката на
структурните фондове и нейните ефекти върху регионите. Първата част на форума започна с
презентации за многогодишната финансова рамка, предстоящата МФР 2020-2027 г., инструментът
за инвестиционен план въведе темата, последван от мини диалог на гражданите, посветен на
банковия и икономическия съюз и бъдещето на Европа. Появи се интересна дискусия относно
инвестиционната политика в ЕС, подробно обсъждане на инвестиционните приоритети, задушевно
посрещане на различните примери от страните-членки за реализирания проект InvestEU.
Участниците имаха четири уъркшопа и представиха четири SWOT анализа на изменението на
климата и очакваната Зелена сделка на новата ЕК; бъдещето на еврото и ролята му като инструмент
за осигуряване на бъдещето на Съюза и щастието на неговите граждани, кредити за младежкото
предприемачество и развитието на МСП и сигурността на онлайн плащанията и неговото бъдеще.
Бяха изготвени препоръки от презентациите на групите, за окончателния форум на проекта в
България през май 2020 г. В помещенията на Europe Direct - Берлин бяха разположени фотоси от
проекти, финансирани от инвестиционен план, и се проведе изложба като част от събитието, като
изложбата остана отворена за широката публика и студентите след края на събитието. Снимки
представиха изпълнените финансирани проекти по InvestEU в страните членки.
Събитие 7
Участие: Събитието събра 136 граждани, от които
• 7 участника от гр. Зул и Берлин (Германия),
• 2 участника от гр. Варшава (Полша)
• 2 участника от гр. Славонски брод (Хърватия)
• 2 участника от гр. Прага (Чехия)
• 2 участника от гр. Болоня (Италия)
• 3 участника от гр. Мадрид (Испания)
• 115 участника от градове от България

• 1 участник от гр. Атина (Гърция)
• 1 участник от гр. Крайова (Румъния)
• 1 учасник от Великобритания
Място / дати: Събитието се проведе в етнографски комплекс Арбанаси, Велико Търново,
България от 29/07/2020 до 31/07/2020.
Кратко описание:
Целта на събитието беше обобщаване на анализа, на сравнителните изследвания, повдигнати
въпроси и съгласувани отговори по горещите теми за бъдещето на Европа, които бяха обсъдени и
повдигнати от гражданите по време на международните срещи по проекта. Събитието беше
планирано да бъде последната обобщаваща конференция на проекта - сесия на Гражданския
парламент.
Тъй като конференцията се проведе при уникални обстоятелства след първата блокада в резултат
на Ковид-19 в Европа, тя се превърна в празник на солидарността и вярата в бъдещето на Европа
и сподели надежди за края на пандемията на Ковид-19 и връщане към нормалността. Времето
беше забележително и поради факта, че вече бяха структуриране новият ЕП и новата ЕК след
изборите за ЕП 2019, приоритетите на ЕС, обявени от Комисията Фон дер Лайен, и
предизвикателствата на COVID. Конференцията беше добър пример за вярата, доверието и
желанието за присъединяване, за общо бъдеще и развитие в ЕС. Конференцията имаше пленарна
сесия и шест работни групи, всеки посветен на тематична европейска политика (младеж, социални
въпроси, дигитализация, Зелена сделка, сигурност и отбрана, финанси и евро). Международните
участници, заедно с политици, законотворци, заинтересовани страни от бизнеса и лидери на
гражданското общество гласуваха Документ за размисъл на гражданите за бъдещето на Европа,
който беше изпратен на европейски и национални лидери (членове на ЕП, ЕК, Комитет на
регионите, национални парламенти и институции, Омбудсман, лоби групи и др.)
Събитие 8
Участие: Събитието събра 37 граждани, от които
• 4 участника от Италия,
• 4 участника от Полша
• 1 участник от България
• 2 участника от Германия
• 2 участника от Кипър
• 32 участника от Испания
• 1 участник от Румъния
• 1 участник от Франция
Място / дати: Събитието се състоя в Мадрид, Испания от 19/11/2020 до 19/11/2020
Кратко описание:
Целта на събитието беше да се познае по-добре ефекта на глобализацията върху ежедневието на
човека; да получат знания за практическия отговор на глобализацията чрез солидарност и
насърчаване на междукултурния диалог и толерантност; и повишаване на осведомеността относно
разсъжденията на ЕС за глобализацията и обсъждане на ролята на ЕС на световната сцена.
Испания, и по-специално Мадрид, бе няколко пъти затваряна от март 2020 г., поради което събитието
FuturEU в Испания беше отбелязано на малки групи, като това го приспособи към местните
обстоятелства. В тази последна фаза на проекта Фондация „Алтиус“ осъществи огромна кампания в
подкрепа на хората в нужда за насърчаване на европейската солидарност и хуманност по време на
криза. Много сътрудници и служители на фондацията (включително международни членове)
действаха като доброволци, за да осигурят ежедневната храна и други ресурси от първа нужда на
хората, страдащи от трудности. По време на сесии в малки групи бе повишена осведомеността за
ценностите и политиките на ЕС по време на криза и всички инициативи на ЕС за ограничаване на
броя на хората с проблеми от всякакъв произход. Предложените препоръки обхващат голямото
разнообразие на аудиторията от малки групи - това многообразие, което прави ЕС богат, по-силен
заедно и единни.

