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1. Преглед На Проекта
Целта на проекта #YouEU е да заздрави връзката на европейската младеж с ЕС и да
насърчи активното участие на младежите в демократичния живот на ЕС чрез използване
на потенциала на цифровите инструменти и насърчаване на електронното участие.

Едно добре информирано младо поколение, което уверено се ангажира с инструментите
на цифровата демокрация и отправя своите искания към публичната сфера, ще насърчи
активното гражданство на ЕС и ще изгради чувство за европейска идентичност.

Целите на проекта са :

1. Повишаване на капацитета на младежките работници и специалистите за
подпомагане на младите хора при използването на инструментите на
цифровата демокрация, така че да разбират по-добре и да допринасят за
демократичните процеси в ЕС;

2. Повишаване на осведомеността и обучение на младите хора относно
концепциите, инструментите и потенциала на електронната демокрация и
участието;

3. Засилване на транснационалното сътрудничество между младите хора и
насърчаване на цифровата публична сфера в ЕС;

4. Насърчаване на участието на младите хора в конференцията за бъдещето на
Европа;

5. Насърчаване на разбирането и чувството за обща европейска идентичност сред
младите хора.
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2. Метод На Изследване И Критерии За Оценка
Целта на наръчника е да се определят добри практики на европейско,
национално, регионално и местно равнище, които се опитват да повишат
участието на младите хора, използвайки цифрови инструменти и/или социални
медии.

За да могат да се вземат предвид инициативи от различен тип, критериите за
изследване се основават на качествени изследователски въпроси, които се
опитват да определят какво имаме предвид под случаи на добри практики.

● В нашето изследване разглеждаме всички инициативи, които имат за цел
да повишат участието - това включва цифрови
инструменти/приложения, социални медии или просто дейности,
които се използват в социалните медии като цяло - не е необходимо да
се разглеждат само инициативи, които използват действителни
приложения!

● Основно вниманието ни е насочено към инициативи, насочени към
младежите, но сме включили и инициативи за други целеви групи.

Опитахме се да включим в изследването примери за добри практики.
Според определението на Организацията на обединените нации примери за
добра практика са:

"Добрата практика е не само добра практика, но и практика, за която е
доказано, че работи добре и дава добри резултати, и затова се препоръчва
като модел. Тя е успешен опит, който е бил изпитан и утвърден, в широк
смисъл, който е бил повторен и заслужава да бъде споделен, за да може

по-голям брой хора да го възприемат"
(Дефиниция на ООН)

Следните пет индикатора за качество с кратки дефиниции и изследователски
въпроси определят рамката на изследването. Те определят минималните
изисквания, които консорциумът по проекта е поставил към изследваните и
оценявани инициативи. Предвид факта, че инициативите са доста различни,
отворените и качествени изследователски въпроси позволяват да се включат
индивидуални знания за местния/регионалния и националния/европейския
контекст.
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3. Показатели За Качество
Изхождайки от определението за добра практика, следните показатели за
качество представляват основната част от посочената рамка. Те могат да
помогнат да се определи дали дадена инициатива, проект и т.н. отговаря на
очакванията на примера за добра практика.

Нашата цел е да включим в тези показатели за качество и ключови
демократични понятия и процеси (обсъждане, участие). Основният акцент е
поставен върху качествените аспекти, като се взема предвид аспектът на
използваемост, както е посочено в определението по-горе. В изследването си
включваме иновативния аспект на въпросната инициатива, тяхната
ефективност и въздействието, което инициативата е създала. За нас е
важна способността им да служат като модел, да бъдат пример за това как
електронното участие може да бъде ефективно прилагано на практика.

Подходът ни е да запазим минималните изисквания отворени, за да си
позволим гъвкавост предвид широкия спектър от различни дейности, които ще
оценяваме. За всеки показател за качество сме определили изследователски
въпроси, които ни водят през фазата на изследването и ни позволяват да
определим по-подробно какво разбираме под пример за добра практика.

Не всички изследователски въпроси и не всички аспекти ще бъдат приложими
за всяка инициатива.

Обхванати са следните аспекти: 

● Иновация/новаторски аспект
● Ефективност/успешност
● Въздействие
● Ниво на участие
● Ниво на обсъждане

3.1 Иновация

Иновацията е „идея, практика или обект, който се възприема като нов от индивид
или друга единица за осиновяване“ (Rogers, 2014, 15). Иновацията може да има много
различни лица. Иновацията може да се отнася до нова идея или метод, както цитатът
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по-горе иска да подчертае, но също и до социални аспекти, социалните иновации по
този начин винаги трябва да бъдат включени към техническите аспекти:
„Фундаменталните обществени промени изискват включването на социалните
иновации в парадигма промяна на иновационната система“ (Виенска декларация, 2017
г.).

Следователно изследването трябва да вземе предвид както техническите, така и
социалните аспекти по отношение на иновациите. Тъй като дефинициите са доста общи,
трябва да зададем собствена дефиниция, това ще стане чрез подробни
изследователски въпроси.

Основният въпрос за нашето изследване трябва да бъде дали инициативата
предоставя нещо ново, създавайки нещо, което не е съществувало преди,
използвайки нови методи или подходи.

Изследователски въпроси:
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3.2. Ефективност

Както иновациите, така и успехът може да има много различни лица - и много различни
определения. Ние анализираме ефективността на инициативата, по думите на речника
на Кеймбридж, "способността да бъдеш успешен и да постигнеш планираните
резултати".

Организацията на обединените нации предлага определение, което може да бъде
полезно за това изследване: "Една "добра практика" е доказала стратегическата си
значимост като най-ефективен начин за постигане на конкретна цел; тя е била
успешно възприета и е оказала положително въздействие върху хората и/или
общностите." (Дефиниция на ООН).

Въпреки че успехът може да има много различни форми, инициативите както на
национално, така и на регионално, местно и/или европейско равнище могат да бъдат
оценени, като се вземат предвид и цифри като общия брой участници, броя на
последователите в социалните медии, броя на отговорите (например във въпросници),
броя на организираните сесии/дискусии или броя на взаимодействията с политици. Този
показател за качество взема предвид нивото на ефективност и резултатите, постигнати
от инициативата.

Поради факта, че всички инициативи са доста различни по отношение на целта си и
нивото, на което се реализират (местно/национално и т.н.), определянето на фиксирани
числа (например всяка инициатива трябва да има поне Х последователи в социалните
медии) би било ограничаващо за изследването. Ето защо, ако е уместно, включваме
числови резултати в изследователските въпроси.
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Изследователски въпроси:

3.3 Въздействие

Тъй като ефективността/успехът и (потенциалното) въздействие са силно свързани
помежду си, в тази категория, въз основа на вече споменатото определение на
Организацията на обединените нации, се фокусираме върху "положителното
въздействие върху индивидите и/или общностите" (определение на ООН).
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В нашия случай въздействието се отнася и до нивото на влияние, което дадена
инициатива може да породи в определена област или сред определена група
хора/общество - и възможните положителни ефекти върху политическото участие. Този
показател за качество обаче е тясно свързан с ефективността, тъй като ефективните
инициативи могат да имат и по-голямо въздействие.

Изследователски въпроси:

3.4 Ниво на участие

Съответните инициативи следва да бъдат анализирани, като се обърне внимание и на
капацитета им за генериране на участие. Това означава не само как инициативите
повишават участието като цяло, но трябва да се вземат предвид и основните цели на
демокрацията на участието.
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Демокрацията на участието означава, че гражданите трябва да участват активно в
различните политически системи. Тя е склонна да се застъпва за по-ангажирани
форми на гражданско участие и за по-голямо политическо представителство в
сравнение с традиционната представителна демокрация. Демокрацията на участието се
нуждае от голям брой участници и следва да включва голямо разнообразие от различни
(политически) теми (Schmidt, 2019, 227).

Гражданите се разглеждат като индивиди, които могат непрекъснато да се учат да
участват по-добре в демократичните и политическите процеси и които чрез тези процеси
на "самотрансформация" се превръщат чрез участие и формиране на политики в
по-отговорни граждани. Те се разглеждат като индивиди, които могат да правят разлика
между "аз"-перспективата и "ние"-перспективата, за да вземат решения, свързани не
само с личното им положение, но и за благополучието на другите (Schmidt, 2019, 229).

Що се отнася до нашето изследване, това означава да се разгледа нивото на участие
от множество перспективи: първо, от по-естествена гледна точка, например ако
въпросната инициатива е в състояние да насърчи и повиши участието към
процесите на вземане на политически решения. Фокусът трябва да бъде поставен и
върху разглеждането на ключови елементи на демокрацията на участието, като
споменатата цел за превръщане на гражданите в активни участници в ежедневния
политически живот и способността да се вземе предвид перспективата "ние", когато
става въпрос за политически решения.
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3.5. Ниво на обсъждане

Целта е да се оцени нивото на обсъждане на инициативата.

Делиберативната демокрация твърди, че политическите решения трябва да бъдат
резултат от честни и разумни дискусии и дебати между гражданите. Всички граждани
обменят аргументи и разглеждат различни искания. Чрез ползотворни дебати
гражданите могат да стигнат до съгласие относно това каква процедура, действие или
политика ще бъде най-добра за постигане на обществено благо. В тази перспектива
дебатите и дискусиите са необходимо условие за легитимността на демократичните
политически решения (Schmidt, 2019, 231).

Ключовите елементи на делиберативната демокрация са: интензивни консултации,
както между гражданите, така и между органите за вземане на решения, неограничен
достъп на всички граждани до тези консултации и изключване на предварително
определени процеси за вземане на решения - подходящото решение (решения) на
проблемите е част от процеса на консултации, а крайният резултат е отворен до края
(Schmidt, 2019, 233; Shabani, 2016, 14).

В обобщение може да се каже, че има за цел да насърчи активното участие на
гражданите чрез интензивни консултации, при които всички имат еднакво ниво на власт
и информация, за да могат да вземат решения въз основа на общи правила относно
дискусиите, историите и преднамереното-участие в ръководството. Следователно
резултатът е отворен, дискусиите се основават на аргументи и че групата с най-добри
аргументи в тази отворена дискусия ще може да приложи плановете си на практика само
защото групата има най-високо ниво на приемане. Дискурсът се променя непрекъснато и
следователно нивото на приемане може да се промени по всяко време.
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4. Колекция От Добри Практики В Европа

Лого:

Организация : Австийският парламент

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО
ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Порталът е насочен към деца и младежи в
Австрия.

Използвана платформа: https://www.demokratiewebstatt.at/
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Описание : DemokratieWEBstatt е онлайн порталът на австрийския
парламент за деца и младежи, насочен към политическото
образование и популяризирането на демокрацията.
Порталът предлага информация по теми като политика,
демокрация, закони и избори.

Някои от дейностите, които порталът прави възможни,
включват:

● виртуални разходки из парламента на демокрацията
във Виена;

● семинари по политика и демокрация за деца и
младежи;

● проследяване на дейностите в парламента;
● проучване на личността на членовете на

Националния и Федералния съвет;
● участие в разговори с политици по конкретни теми;
● участие в множество интересни игри;
● изготвяне на календар за срещи в ролята на

политик;
● предлагане на собствен закон въз основа на даден

пример;
● следене на новини.

Иновация : Инициативата използва техниките и методите на
геймификацията, за да предизвика интерес към политиката
в една група, която обикновено се смята за аполитична -
децата и младите хора. Основният иновативен аспект не е
технологичен - геймифицираните платформи стават все
по-разпространени - а съдържанието и начинът, по който то
е представено. Платформата е удобна за ползване и тъй
като не изисква регистрация, не представлява и бариера за
влизане.

Включването на младите хора и представянето на
"сериозна" тема по забавен и достъпен начин е значително
предимство на платформата.

Ефективност : Платформата започва да функционира през 2007 г. До
2021 г. в семинарите са участвали общо 121 000 ученици.
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Учениците, които са особено активни и участват в
множество семинари, получават званието
Demokratiewerkstatt-Profi и медал. Общо 6 000 младежи са
заявили този статут.
Обхватът на платформата в никакъв случай не е
незначителен. Средно 8000 до 9000 ученици годишно
участват в инициативата, която изгражда техните
компетенции като активни граждани. Тъй като през
учебната 2017/18 г. в австрийските училища са записани
общо 1 132 367 ученици (източник: Statistic Austria), това би
означавало, че общо по-малко от 1 % от тях са изложени
на семинарите през дадена година. Дори като се има
предвид фактът, че някои деца може да са твърде малки,
за да участват, а други може да имат възможност да
участват през друга година, съществува ясна възможност
за растеж.

Не може да се очаква, че всички деца ще проявят интерес
към политиката, тъй като тя е свързана с други лични
интереси - тези със социална/хуманитарна насоченост е
по-вероятно да бъдат привлечени от перспективата.
Въпреки това, тъй като платформата изгражда толкова
много компетенции, участието в нея може да бъде полезно
за всички.

Потенциално
въздействие :

В индивидуален план платформата развива компетенциите
на своите потребители в три основни области:
- знания: платформата съдържа достъпна информация за
политиката и законите в Австрия и ЕС, тяхната цел, задачи
и структура.
- умения: чрез участие в дискусии и семинари
потребителите развиват критичното си мислене и
комуникационните си умения.
- нагласа: тъй като потребителите могат да влязат в ролята
на политик, да предложат свои собствени закони и да
обсъдят ефекта от тях с други хора, те вероятно ще
възприемат политиката като област, върху която могат
лично да влияят.
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Поради броя на участващите млади хора, платформата
вероятно ще окаже влияние и върху местно общностите, в
които тези хора живеят. Хората, които са свикнали да
изразяват мнението си в един контекст, вероятно ще
пренесат този навик и в други.
Потребителите вероятно ще станат политически активни,
не просто като гласоподаватели, а като активисти,
изразяващи своите ценности.

Ниво на участие : Активното участие в семинари и дискусии с политици
обучава потребителите на гражданска позиция и участие.
Тъй като са били взети на сериозно дори на тяхната
възраст, те са по-склонни да се възприемат като активни
участници в политическия процес. Тъй като преди това са
били изслушвани и са свикнали да изразяват мнението си,
е по-вероятно да продължат да го изразяват и в бъдеще.

Ниво на обсъждане : Дискусиите в платформата са публични.

Целта им е предимно образователна, а не предлагане на
нови политически инициативи. Активното участие се
насърчава чрез предоставяне на информация и елементи
на игровизация.

Полагат се всички усилия политиците да бъдат
представени като човешки същества, с които човек може
да се свърже. Всички тези действия имат за цел да
доближат политиката до младите хора и да им дадат
възможност да окажат лично влияние върху нея.
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Обобщение – обща
оценка

Тази платформа е добър пример за политическо
образование и осигуряване на възможност за активно
участие на младите хора. Тя е специално насочена към
децата и младежите и предоставя информация, игри и
семинари. Има много специфични игрови функции и дава
възможност за задаване на въпроси към политиците. Също
така вече има значителен обхват

От друга страна, може би не е достигнал пълния си
потенциал и е трудно да се постигне добър баланс между
съдържанието за деца и младежи. Платформата изглежда
ориентирана към първите.

Организация : Община Виена

Ниво : НАЦИОНАЛНО ✔МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Граждани на Виена, местни предприятия, лидери на
общността и др.

Използвана https://www.partizipation.wien.gv.at/
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платформа:

Описание : Порталът за участие на град Виена дава възможност на
гражданите, представителите на бизнеса и служителите
да допринасят и да обсъждат идеи, свързани с
проблемите на местно ниво. Платформата позволява на
гражданите да обменят мисли, да събират идеи и да
дават обратна връзка в диалог с администрацията на
град Виена.

Порталът е много подобен на силно модериран
дискусионен форум. Градската администрация избира
темите и определя за колко време те ще останат
отворени. Гражданите трябва да се регистрират, за да
могат да коментират. След това те могат да оставят
мнения под всяка отворена тема по свой избор. Другите
потребители могат да увеличават или намаляват
гласовете на съществуващите постове и да оставят свои
собствени коментари по тях.

Иновация : Иновацията обикновено е най-слабата част от
инициативата. В дискусионния форум няма нищо
особено новаторско, а техническият начин, по който е
реализиран, в никакъв случай не е оригинален. Въпреки
това тази липса на иновация не може непременно да се
счита за недостатък. Простотата на регистрацията и
използването на инициативата я прави с много нисък
вход - дори хора с ограничени цифрови умения няма да
бъдат значително затруднени да я използват ефективно.
Сходството с други услуги също повишава
използваемостта, тъй като новите потребители не трябва
да се адаптират към различни механики на сайта.

Един от аспектите, които се открояват сред подобни
услуги, е добавянето на обратна връзка за
предложенията на потребителите - дали те са били
изпълнени от органите и по какъв начин. По този начин
се преодолява една от основните слабости на
платформите за обществени дискусии - усещането, че
комуникацията е еднопосочна, че въздействието често е
неизвестно.
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Ефективност : Инициативата не предоставя информация за точния брой
на регистрираните потребители. Най-популярната тема
на сайта е привлякла около 1500 участници - от това
може да се заключи, че общият брой на потребителите
се движи в рамките на няколко десетки хиляди.

Някои теми привличат стотици отговори, а други - само
десетки. Единствената тема, която е привлякла хиляди
отговори, е обсъждането на бюджета на окръг Пензинг.

Към момента има само една тема, отворена за
обсъждане, което предполага известни ограничения на
потенциалния интерес, предизвикан от услугата.
Наличието на многобройни отворени теми едновременно
дава много повече причини на новите потребители да се
регистрират в платформата.

Потенциално
въздействие :

Въздействието на инициативата е нейната най-силна
страна. Стотици предложения от мотивирани и активни
граждани редовно достигат до властите. Възможността
за увеличаване и намаляване на гласовете, както и за
коментиране на публикациите, стимулира комуникацията
между потребителите и има потенциала да подобри
техните предложения.

Местно обхватът на обсъжданите въпроси означава, че
те са особено близки до гражданите, тъй като
проблемите не са нито абстрактни, нито теоретични, а
засягат много аспекти, които пряко влияят върху живота
на хората. Поради това потребителите често са
компетентни да допринесат смислено за обсъждането на
темите на потребителите.

Представянето на идеи, подкрепени с аргументи, в
среда, в която те ще бъдат под контрола на другите,
служи като мотивация за подобряване на качеството на
публикациите. Тъй като потребителите не желаят да
изглеждат глупави или некомпетентни, те имат силен
стимул да проучват задълбочено материалите,
надграждайки своите знания и граждански
компетентности. Знанието, че човек има реално влияние
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върху живота на града, мотивира хората да бъдат още
по-активни като граждани.

Ниво на участие: Тъй като публикациите в инициативата достигат до
лицата, вземащи решения, и това има пряко въздействие
върху местното ниво, добре идентифицирани проблеми,
това представлява силен стимул за участие в
дискусиите. Освен потенциалното въздействие на
участието, инициативата не прави много други неща, за
да стимулира потребителите - в ръцете на
администраторите има малко механизми.
Други потребители могат да използват механиката за
гласуване и коментиране, която стимулира
взаимодействието, а оттам - и по-нататъшното участие.

Практическият опит показва, че оставянето на постове за
градската администрация е много по-популярно,
отколкото коментирането на постове на други
потребители, особено в значителни подробности по
променящите се въпроси.

Ниво на обсъждане : Тъй като платформата изисква регистрация,
необоходимо е предоставянето на определени лични
данни. Въпреки това, когато коментират, те са
представени с потребителско име, което скрива тези
лични данни. Поради това платформата е едновременно
всеобхватна и сигурна. Активното модериране се грижи
за потребителите, които злоупотребяват с условията за
ползване, и насочва потребителите, които се губят, към
съответната тема/друга услуга за коментари.

Потребителите имат ясна времева рамка за това колко
дълго могат да коментират и получават незабавна
обратна връзка от другите потребители под формата на
гласове и коментари. Платформата предоставя обратна
връзка за това дали предложенията са били изпълнени
от органите и под каква форма. Тази функция е ясно
изразена силна страна на инициативата.
Силната страна на инициативата е нейната неоспорима
ефективност. Лесна е за достъп и позволява на хиляди
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активни граждани да изразят мнението си по въпросите
на публичното управление.

Обобщение –
Общо оценяване

Фактът, че тези обсъждания често се изслушват от
вземащите решения и оказват реално въздействие, е
още една причина да препоръчаме инициативата. Тя
служи за доказателство, че едни от най-добрите
примери не са непременно най-технологично
напредналите, а тези, които са прости, ясни и дават
реално, измеримо въздействие. Хиляди граждани
оставят своя отпечатък върху града си чрез обикновен
дискусионен форум - това е повод за поука.

Лого::
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Организация : Nonconform

Ниво : НАЦИОНАЛНО ✔МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Citizens of Tulln

Използвана платформа: https://www.nonconform.at/de/tulln-vision/projekt/
Instagram: #VisionTulln

Описание : Град Тулн има население от 16 000 души. Инициативата
"Визия за Тулн" имаше за цел да даде възможност за
участие на гражданите във връзка със стратегията за
Тулн до 2030 г. Тя се проведе през лятото на 2020 г.

Гражданите са третирани като експерти по темата за
бъдещото развитие на тяхната община. Те са поканени да
споделят идеите си онлайн, чрез социалните медии и
лично, като използват пощенска кутия. Генерирането на
идеи се улеснява от семинари, подкастове, разходка с
цифров водач и кратки филми. В резултат на това се
генерират стотици идеи, които да бъдат включени в
стратегията.

Иновация : Основната иновация на инициативата е умелото
съчетаване на онлайн и офлайн инструменти, за да се
създаде атмосфера, в която всеки гражданин е поканен
да даде своя принос. Цифровото съдържание има за цел
да подобри преживяването, предоставяйки информация и
насоки, но в крайна сметка гражданите в голяма степен се
занимават с жива тема.

Като местно би било възможно да се генерират идеи в
чисто онлайн среда, въз основа на вече съществуващ
опит и възгледи, но истинската сила на концепцията се
крие в създаването на условия за жив диалог между
членовете на общността.
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Ефективност : Инициативата публикува на своя уебсайт страници с
предложенията на участниците. По-голямата част от тях
са написани на ръка и само няколко са отпечатани.
Изненадващото е, че броят на отговорите е стотици -
зашеметяващо голям за броя на населението на града.

Може би 2 % от цялото население са изразили своите
идеи - не просто са участвали в гласуване или дискусия, а
са направили реални предложения, което е много
впечатляващо, особено като се има предвид, че
инициативата е била активна за период от само два
месеца.

Потенциално
въздействие :

Инициативата даде възможност на граждани от всички
възрасти и сфери на живота да изразят мнението си за
развитието на своята общност. Тя успя да им даде
гласност и да повиши мотивацията за участие.
Експертният принос повиши знанията на участниците и
им помогна да прецизират собствените си предложения.

За разлика от портала за обществени консултации на
град Виена обаче инициативата действаше по-скоро като
мозъчна атака - тя послужи за генериране на идеи, които
на свой ред бяха включени в стратегически документ. Тя
не предоставяше обратна връзка по отделните
предложения и това е логично - те бяха идеи за
бъдещето, а не искания за действия сега. Въпреки това
липсата на обратна връзка е слабост на инициативата,
която потенциално намалява желанието на участниците
да предприемат последващи действия по своите
предложения.

Ниво на участие : По време на дигитално ръководената разходка
участниците бяха поканени да отидат на определени
места в града, където да получат информация за
предложенията, свързани с тях. Подкасти, филми и
експертни мнения послужиха за основа на обсъждането.
Събирането на идеи беше улеснено, тъй като беше много
всеобхватно, включвайки уебсайтове, социални медии,
събития на живо и места. Всеки може да намери начин да
допринесе в зависимост от предпочитанията си. Това
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разнообразие от канали, използвани за събиране на
предложения - както онлайн, така и офлайн - е от ключово
значение за достигане до различни целеви групи.

Ниво на обсъждане : Инициативата допринесе много за информирано участие
на всички граждани на местно ниво и даде възможност на
всеки да участва. Тъй като нямаше никакви
предварителни условия за участие, процентът на
отговорилите беше много висок.
Инициативата е чудесен пример за мобилизиране на
местната общност около конкретна тема.

Обобщение –
Обща оценка

Бяха използвани различни методи и инструменти: филми,
подкастове, обиколка с цифрово ръководство, семинари -
така че всеки да може да намери нещо, с което да се
свърже.
Тъй като бяха използвани няколко различни канала:
уебсайтове, социални медии, пощенски кутии на място,
събирането на идеи беше направено лесно и достъпно, В
резултат на това участието в инициативата беше много
голямо и в град с няколко хиляди жители бяха събрани
стотици предложения - за сравнение приблизително
същият брой идеи за град Виена на техния публичен
портал.

Инициативата е добър пример за правилно проведена
политика на местно равнище. Важно е обаче да се
отбележи нейният ограничен обхват - тя беше активна
само няколко месеца. Остава неясно дали толкова високи
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нива на гражданско участие могат да се поддържат за
дълго.

Лого::

Организация : Pulse of Europe

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔
ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Европейски граждани

Използвана платформа: https://homeparliaments.eu/en/
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Описание : Европейско движение "HomeParliaments" е инициатива на
паневропейското движение "Pulse of Europe", което работи
в много държави-членки на ЕС. Домашният парламент е
частна дискусия, на която от 4 до 8 души имат възможност
да обсъдят текущи политически решения на ЕС и общи
теми, например Европейско солидарност или последиците
от пандемията.

Хората могат да поканят свои приятели или да участват в
интересни дискусионни групи, организирани директно от
организацията.

Всяка сесия е с продължителност приблизително 2 часа;
Pulse of Europe предоставя инструкции за модератора,
както и списък с въпроси и аргументи, които могат да
стимулират дискусията. Обикновено дискусиите се
организират по тези водещи въпроси. В края на всеки
дискусионен блок групата трябва да реши дали и защо е
съгласна или не е съгласна с въпроса.

Всички резултати се събират от Pulse of Europe и се
изпращат на политиците от Европейско (официално
наричани "партньори в диалога"); по този начин идеите и
желанията на гражданите на Европейско се чуват от
членовете на Европейската комисия и Европейския
парламент.

Иновация : EU HomeParliaments е замислено като инициатива на
европейско ниво с цел да достигне до възможно най-много
европейци. Основната иновативна сила е европейското
измерение, HomeParliaments са организирани досега в
няколко държави-членки на ЕС, съответните документи са
достъпни на повече езици. Като се има предвид това,
домашните парламенти имат потенциала да създадат
карта на различните мнения, идеи и желания по ключови
за Европа теми.
Друг новаторски аспект на домашните парламенти се
състои в това, че те се фокусират върху частната сфера,
"обикновените" граждани в домовете си организират
по-голямата част от сесиите и този факт улеснява
плодотворните и конструктивни дискусии. За разлика от
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публичните дискусии, при които обикновено експерти или
група от експерти произнасят по-дълги речи, тук няма
йерархични елементи; всички участници в дискусията
могат да се включат в дебата равноправно.

Ефективност : Досега са проведени 4 кръга на вътрешните парламенти,
като всеки от тях е с продължителност приблизително 3-4
месеца. Последната сесия беше активна от април до юни
2021 г., като резултатите все още не са публикувани.
Резултатите от третия кръг през есента на 2020 г. доведоха
до повече от 1200 участници в Европейско
HomeParliaments. Участници от повече от 12 държави -
членки на ЕС, са обсъждали бъдещето на Европейско
солидарност, понякога и в трансгранични HomeParliaments
с участници от няколко държави членки.

Само по време на третата сесия Pulse of Europe получи
1000 резултата, които бяха предадени на европейските
политици, "партньори в диалога" на инициативата. Много
евродепутати са участвали и в допълнително
организирани публични HomeParliaments, където
гражданите са могли да дискутират директно с политиците
- но с концепцията на HomeParliaments.

Досега някои политици от европейско ниво коментираха
резултатите от третия кръг, например председателят на
Комисията Урсула фон дер Лайен изпрати видеоклип, в
който изразява признателността си към проекта и
резултатите от EU HomeParliaments.

Потенциално въздействие Иновативната концепция на инициативата има потенциала
да създаде връзка между гражданите на европейско ниво
и политиците, като намали разликата между избирателите
и лицата, вземащи решения. Чрез европейското
измерение и мрежата на Pulse of Europe инициативата
може не само да достигне до хората в различните държави
членки, но и да създаде ползотворни дискусии между тях -
с положителен ефект върху процеса на интеграция на
европейско ниво.
В индивидуален формат на HomeParliaments може да бъде
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положителен за повишаване на иновативната
привързаност към ЕС като цяло и към основните въпроси
на политиките на ЕС в частност, тъй като дава възможност
на отделните хора да участват и да обсъждат - без
йерархични елементи, които характеризират класическите
дискусии с експерти.

Следователно EU HomeParliaments могат да окажат
положително въздействие както върху лицата, които
получават възможност да дискутират без йерархични
елементи, така и да им помогнат да развият усет за
eвропейското измерение на актуалните политически
въпроси. В допълнение към това, той спомага за
повишаване на идентификацията с институциите на ЕС и
процесите на вземане на решения - нещо, което без
съмнение все още е сериозен проблем.

За съжаление няма налични данни по какъв начин
резултатите са повлияли на процесите на вземане на
политически решения. Това обаче не е само слабост на
тази инициатива, а по-скоро доказателство за
неспособността на настоящата политическа система да
взаимодейства с гражданите на (ЕС).

Ниво на участие : EU HomeParliaments се опитват да предизвикат дискусии
по ключови теми от политиките на ЕС, като идеята всеки
да може да участва със своите мнения, гледни точки и
идеи е близка до основната цел на демокрацията на
участието, която е да включи гражданите по-пряко в
политическите процеси. Организираните HomeParliaments
карат гражданите да обсъждат различни теми, но също
така ги свързват (особено когато сесиите се организират с
участници от повече държави) и ги сблъскват с различни
мнения и гледни точки.
Ето защо форматът може да помогне за повишаване на
осведомеността на участниците, че всички граждани на
Европейско са част от политическите процеси - и че трябва
да участват активно в дискусиите, за да оформят
бъдещето на ЕС.

30



Ниво на обсъждане: Сесиите следват общите принципи на съвещателната
демокрация, тъй като премахват йерархичните структури и
дисбаланса по отношение на властта и информацията. За
разлика от класическите дискусии, например панелните
дискусии, тук няма разделение между експерти и публика,
точките и приносите на всички имат еднаква значимост,
независимо от техния произход. Всички участници
получават една и съща информация и еднакви въпроси
плюс общи изказвания към тази тема. Също така
резултатът от дискусията за всеки въпрос - дали групата е
съгласна или не с предложените въпроси - е отворен до
края, което е друг ключов елемент на делиберативната
демокрация.

Участието във всички дискусии е отворено за всеки, без
значение от каквито и да било предпоставки.

Обобщение –
Обща оценка

The EU HomeParliaments е интересна инициатива с голям
потенциал за постигане на по-активна и съвещателна
демокрация. Всъщност инициативата съдържа много
характеристики, които улесняват диалога между
гражданите на eвропейско ниво и лицата, вземащи
решения в - и това е важно - европейско измерение.
Домашните парламенти са добър начин за запознаване на
хората с важни въпроси от политиката на ЕС и интересна
концепция за това как да се политизира частната сфера.
Въпреки това въздействието върху процесите на вземане
на решения все още е незначително и няма много
доказателства, които да показват как резултатите от
1200-те дискусии са взети под внимание от водещите
европейски политици. Това не е само вина на
инициативата, а по-скоро символ на настоящите проблеми
с демокрацията и участието в Европа.
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Лого::

Организация : Demokratie 21

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Учители (пряко) и ученици (непряко) по политическо
образование.

Използвана
платформа:

https://demokratie21.at/

Описание : Demokratie 21 е независима инициатива, която обсъжда
бъдещето на демокрацията в Австрия. Осъществява
дейността си чрез няколко канала - бюлетин, блог,
подкастове, както и чрез организиране на събития.

Подкастът Richtig & Falsch (Вярно и невярно) е
предназначен за учители, работещи в областта на
гражданското образование. В него се обсъждат социални
противоречия, които движат и поляризират класната стая.
Целта му е да изведе добрите идеи на преден план и да
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направи несигурността дискутируема. Целта не е да се
предоставят готови отговори, а по-скоро да се насърчат
учителите да споделят своя опит, да се учат един от друг и
помежду си, да се вдъхновяват и да си дават възможност.
Гостите са учители от всички видове училища и предмети,
както и експерти от науката и практиката.

Материалите от подкаста се предоставят и в писмен вид в
блога.

Иновация : В Австрия има няколко политически инициативи, които
имат за цел да повишат компетентността на гражданите
чрез предоставяне на висококачествена информация.
Основната сила на някои от тях, включително и на тази, е
умелото съчетаване на различни медийни канали.
Подкастовете и блоговете са видове медии, които се
отнасят особено добре към младите хора и правят
сложните аргументи достъпни.

Ефективност : Досега са проведени 12 събития, 52 подкаста, в които са
участвали 115 дарители на импулси. Всичко това е
свързано с предоставянето на информация - не може да се
каже колко участници действително са слушали подкастите
и са били накарани да преосмислят мнението си.
Липсата на такава обратна връзка, както и на ясни
възможности за участие на редовните потребители, е
слабост на инициативата.

Потенциално въздействие Висококачествената информация, представена от няколко,
понякога противоречиви гледни точки, е както
информативна, така и спомага за развитието на критичното
мислене на потребителите. Няма съмнение, че
политическата култура на потребителите е значително
подобрена от инициативата.
Въпреки това тя оставя сферата на политическите или
активистките действия на самите хора. Тя не им помага да
се организират или да общуват. Това е свързано с
декларираните цели на инициативата, въпреки че
основната от тях - обсъждането на демокрацията, със
сигурност би спечелила от допълнителни възможности за
дискусия.
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Ниво на участие: Основната притегателна сила за участниците е фактът, че
съдържанието е увлекателно и в представянето му
участват експерти. Освен това подкастът е формат с много
ниски изисквания за участие - може да се слуша в
движение, без да е необходима регистрация.
Въпреки това изглежда, че не са използвани специални
стратегии за увеличаване на участието на младите хора -
обяснено още веднъж с конкретната цел, поставена от
създателите.

Ниво : Плюсът е, че участието е напълно открито и неограничено.
Отрицателната страна е, че инициативата не улеснява
пряко участието на гражданите в процеса на вземане на
решения. Въпреки че подобрява техните компетенции, тя
им дава възможност да участват по-умело в дискусиите и
насърчава дебатите, въпреки че повдига спорове - но
гражданите трябва да намерят друго място, където да ги
представят.

Обобщение – Обща
оценка

Инициативата представлява движение отдолу нагоре,
което използва подходящи цифрови инструменти. Тя има
за цел да стимулира демокрацията и да отвори място за
дискусии. Тя използва прости и ефективни канали като
блог и подкаст.

Качеството на информацията е много високо. И все пак,
въпреки че е гражданска инициатива, тя очевидно е
ръководена от експерти, елитарна е и поради това е с
ограничен обхват. Тя третира масовия потребител като
потребител, но не и като съавтор. Така че въпреки
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очевидните си предимства, той може да служи и като
предупредителен знак за това какво трябва да се избягва -
пропускане на възможностите за редовно гражданско
участие.

Лого::

Организация : WeFor

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : студенти, младежи

Използвана
платформа:

Facebook, Instagram, Spotify, WeFor Website, Apple

Описание : WeFor е студентска организация, която има за цел да
промени начина, по който се водят социалните и
политическите разговори в Гърция. Тяхната визия е да
култивират активно участие в демократичните процеси и
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да увеличат нивото на обсъждане сред гражданите,
особено сред младите хора, като повдигат и осветляват
някои от най-наболелите въпроси в днешното гръцко
общество. Инициативата стартира през септември 2020 г.
и е съставена от студенти и новозавършили висшисти,
предимно в областта на политиката, правото и бизнеса,
които работят за осъществяването на гореспоменатата
визия. Техните ценности се основават на иновация,
социална чувствителност и непрекъснато развитие, тъй
като вярват, че хората са способни да постигнат
най-големите си цели, когато действат като колектив.

WeFor работи, като се брандира според проблема, който
иска да подчертае, води активна кампания за него на
всички свои платформи и организира събития,
фокусирани върху конкретния проблем. По този начин те
ребрандират името си по съответния начин, като посочват
намерението си да повдигнат конкретен въпрос. Като
пример, първата им кампания беше фокусирана върху
равенството между половете, за което те приеха името
"WeForWomen", обсъждайки въпроса от различни гледни
точки, ангажирайки се с жени от света на политиката,
изкуството, журналистиката, технологиите и
предприемачеството, науката и армията. С участието на
жени от различни среди те имаха за цел да подчертаят
някои от препятствията, пред които са изправени
съвременните гръцки жени, и начина, по който ние като
общество можем да намерим конкретни решения.

WeFor разпространява своето послание чрез
платформите си в социалните медии, бюлетина си,
адресиран до абонираните членове, и подкасти, достъпни
в основните приложения като Spotify и Apple Podcasts.
Чрез тези средства те се стремят да повдигнат даден
въпрос и да обсъдят потенциални решения - от
индивидуалните Ниво, като например промяна на
възгледите и перспективите, до национално ниво, като
например предлагане на политически идеи, насочени към
институционална промяна. Чрез различни канали и
целенасочен маркетинг инициативата се надява да
достигне до широка аудитория, която е ангажирана с
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традиционните и по-новите форми на медиите.

Иновация : Иновацията е ключово съображение за инициативата
WeFor, тъй като желае да се адаптира към нови методи за
споделяне на своето съдържание и търси нови и свежи
идеи за подход към проблемите, които разглежда. Освен
това ребрандирането в зависимост от проблема, който
изтъкват, е иновативен маркетингов ход, тъй като
ефективно комуникира целите им, като привлича
вниманието и предизвиква интереса на потенциален
последовател/потребител. Платформите им в социалните
медии са лесни за навигация и изключително удобни за
ползване, както и с хубав дизайн и цветово съгласувани в
зависимост от провежданата кампания. Като цяло,
усещането за еднородност на техните социални медии
представя солидни послания и засилва усещането за
добре структурирана инициатива, която обръща внимание
на детайлите.

По отношение на социалната иновация организацията се
стреми да задълбочи разговорите в публичната сфера и
да намери решения чрез ангажиране на различни гледни
точки, провеждане на трудни разговори и признаване, че
промяната се постига чрез вслушване в пулса на
колектива. Тъй като ръстът на инициативите на
гражданското общество в Гърция се е увеличил през
последното десетилетие, все още има много място за
участие на младежките организации в повишаването на
осведомеността по социални и политически въпроси,
нуждаещи се от реформи. Организацията признава
силата на социалните медии при формирането на
настоящите разговори и стойността на електронната
демокрация, като разпространява ефективно своето
послание чрез платформи като Facebook и Instagram. Те
също така са се възползвали от неотдавнашната
тенденция, а именно подкастовете, в които канят известни
професионалисти, включително политици, да споделят
своите идеи и възгледи по обсъжданата тема.

И накрая, чрез излъчваните на живо събития те
предоставят възможност за участие на тези, които не
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могат физически да присъстват на събитията им, но
желаят да се ангажират с идеите, които се излагат или
обсъждат. Участниците могат също така да повдигат
въпроси към говорителите на събитията и да се
възползват от техния експертен опит по даден въпрос. С
цялата информация и гледни точки, които излагат,
инициативата повишава осведомеността на младежите по
определен въпрос, което ще ги накара да правят
информиран избор в бъдеще и да участват в
демократичните процеси, като разполагат с информация
по важни за тях въпроси.

Ефективност : Въпреки че WeFor работи от по-малко от година, тя успя
да достигне до много хора и да натрупа ангажирани
последователи чрез своите социални медии. Така
например последователите им във Facebook и Instagram
надхвърлят няколко хиляди, а гледанията на техните
събития и видеоклипове на живо надхвърлят общо
двадесет хиляди. В перспектива, в страна с 11 млн. души
население като Гърция, която по принцип има ограничено
участие в гражданското общество, 2 500 хил.
последователи в Instagram и Facebook и 5 000 хил.
гледания на първото им официално събитие означават
висока ангажираност с тяхната Целева група. WeFor има
потенциал да достигне до още по-широка аудитория с
бъдещи кампании и да разкрие работата си на повече
младежи, тъй като е постигнал такъв успех през първата
си година.

Освен това те успяха да привлекат изтъкнати
професионалисти от различни области и да се включат в
техните разговори и кампании. Като пример могат да се
посочат представители на правителството и на света на
политиката, които са обсъждали равенството между
половете и представителството в политическия живот,
като Ева Каили, Олга Кефалогиани и Надя Джанакопулу.
Те имат подкрепата и на община Атина и на кмета Костас
Бакоянис, който подкрепя визията им за едно по-активно
общество. Интервютата им в подкаста с политици или
други професионалисти, които са запознати с конкретен
въпрос, са изключително чести - 2-3 пъти месечно, за да
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поддържат аудиторията си ангажирана и да поддържат
динамиката на кампанията.

От успехите им в ангажирането на обществеността,
особено на младежите, и по този начин в предаването на
посланията им, става ясно, че стратегията и визията на
WeFor са нещо, което резонира с по-младата аудитория,
която желае да бъде информирана и да участва в
демократичното решаване на проблемите. WeFor
разполагат и с форми за контакт, в които последователите
могат директно да отправят запитвания за техните
проекти/повдигат въпроси и да обсъждат потенциалното
си участие.

Потенциално
въздействие :

В индивидуален план WeFor има потенциала да достигне
до широка аудитория и да я запознае с различни въпроси,
свързани със социалния и политическия живот в Гърция.
Това излагане на идеи и гледни точки, както и участието
на последователите в подобни дискусии, са от
съществено значение за увеличаване на участието и
обсъждането в демократичните процеси. Инициативата
също така показва начина, по който се осъществява
създаването на политики, и колко важно е общественото
мнение за формирането на политическите резултати.

Освен това въздействието на организацията върху
младежта все още е доста рано да се прецени, но е важно
да се вземе предвид успехът и ангажираността на
инициативата от самото ѝ начало, което означава
готовност на младежите да участват активно във
формирането на разговори по социални и политически
въпроси в Гърция. Инициативата се радва на много
положителни реакции от страна на младежите, тъй като те
искат да бъдат част от активно и ангажирано общество,
което участва в процесите на вземане на решения,
особено по въпроси, които ги засягат.

Социалните медии са изключително ефективни за
увеличаване на участието на обществото в общи въпроси
и както показа WeFor, стрийминг услугите, подкастовете,
Facebook и Instagram предоставиха на организацията
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ценен канал за предаване на посланията ѝ. По отношение
на повишаването на осведомеността, чрез събития и
информационни бюлетини организацията може
ефективно да споделя своите кампании и съдържание.

Ниво на участие : WeFor има за цел да формира разговори и да предлага
решения на различни обществени проблеми, като се
фокусира върху силата на колектива да генерира
решения. Организацията вярва в "ние", а не в "аз", както е
видно от името ѝ, и се стреми към обществена промяна.
На първо място инициативата цели да информира, а след
това да повиши осведомеността по наболели въпроси,
защото вярва, че ако един човек може да промени
убежденията си, за да бъде по-приобщаващ, участието му
в демократичните процеси ще отразява и насърчава
доброто на широката общественост. По този начин
информираните граждани стават отговорни участници в
демократичните процеси. Ролята на добре
информираните граждани е огромна в добре
балансираните, справедливи и приобщаващи общества,
тъй като те разпространяват това знание около себе си,
както и участват в демократичните процеси с познания по
теми, които са значими в обществото.

Ангажирането на младежите в демократичните процеси е
изключително важно за WeFor, тъй като те се стремят
техните дискусии и кампании да бъдат отворени
пространства за открит диалог за всички млади хора,
които желаят да се присъединят. Участието в тези
дискусии и процеси създава цялостно здравословно
отношение към общите проблеми и култивира идеята, че
чрез открито участие те могат да бъдат ефективно
решени.

Ниво на обсъждане: Разговорите са в основата на инициативата WeFor, тъй
като имат за цел да определят начина, по който се водят
разговорите в Гърция по важни политически и социални
въпроси. Основните им методи, свързани с обсъждането,
са свързани с излагане на участниците на различни
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гледни точки по един и същ въпрос и им помагат да
разберат какъв е залогът на всяка стъпка. Например
равенството между половете може да се възприема по
различен начин от много хора, а идеите за това какво
включва то могат да се различават дори сред жените в
зависимост от индивидуалните им качества и
характеристики. Дискусиите, събитията и подкастовете са
отворени за желаещите да участват. Дори ако дадено
лице няма акаунти в социалните медии, организацията
предоставя всичко на своя уебсайт, за да улесни лесния и
безплатен достъп на желаещите да консумират
съдържанието им или да участват по-широко във
водените дискусии. Въпреки това, ако някой искада
участва активно в разговорите, а не да бъде само зрител,
е малко вероятно да запази анонимността си.

Като цяло WeFor организира разговори с политически
лидери или съответни професионалисти в зависимост от
темите, които желаят да подчертаят. Очевидно е, че те
насърчават уважителни разговори и приемат някои
въпроси като факти, вместо да ги оставят за обсъждане.
По-специално, те подхождат към въпроса за равенството
между половете с предпоставката, че неравенството
между мъжете и жените съществува и се проявява ясно в
нашето общество. Обсъждат се различни политически
перспективи за това как да се справят с тези въпроси, тъй
като достигането до решение може да е различно за всеки
човек в едно демократично общество.

Обобщение – Обща
оценка

WeFor е организация, която видя възможност да увеличи
активното участие и обсъждането на младежите в
демократичните процеси, като провежда кампании и
използва своята платформа за повишаване на
осведомеността по важни обществени и политически
въпроси. Техните послания са солидни и ребрандирането
на името им според настоящата им кампания е
иновативен маркетингов ход, целящ да привлече повече
последователи, които да се включат в разговорите им и да
обсъждат нови политически решения. Като нова
организация те успяха да достигнат и да се ангажират с
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много младежи, показвайки желанието, което съществува
сред тях, да предизвикат и да водят промяна.

Може би, докато вървят напред, би било полезно да
отварят по-често думата за хора, които искат да задават
въпроси и да разговарят с политиците, както и да дават
оценки за съдържанието им и начините за подобряване на
модела им.

И накрая, чрез мултиплатформен подход те се стремят да
разпространят посланието си по различни канали и да се
ангажират задълбочено с концепцията за електронна
демокрация.

Лого::

Организация : WeSolve

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО
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РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Greek University Students

Използвана
платформа:

Website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, Apple
Podcasts, Zoom

Описание : WeSolve е младежка организация, която има за цел да
повиши обществения диалог и обсъждане, най-вече сред
студентите от университетите в Гърция. Организацията е
създадена от студенти по право от Юридическия факултет
в Атина и стартира през януари 2020 г., които смятат, че
решенията по наболели въпроси, засягащи младежта,
трябва да бъдат представяни и обсъждани преди всичко
сред младите хора.
Въпреки това тя се разшири, като включи студенти от
специалностите бизнес, икономика и др. WeSolve има за
цел да идентифицира проблемите, които засягат гръцкото
общество, и да намери практически решения чрез
дискусионни процедури, както и практическото прилагане
на тези решения.

В центъра на тази инициатива са студентите от
университета и тяхната визия да променят света чрез
намиране на иновативни решения. За студентите
възможността да разширят хоризонтите си, да изучават
предмет по свой избор и да се обогатят образователно,
трябва да действа като стимул за справяне с някои от
най-важните проблеми, които засягат съвременното
общество.
Чрез различни социални медийни платформи като
LinkedIn, Facebook, Instagram и своите подкасти те се
стремят да поставят напред различни въпроси, които
засягат младите студенти и техния живот в
университетите. Освен това те провеждат уебинари за
различни възможности за развитие на уменията на
студентите, за да повишат способността им да устоят на
трудностите на днешния ден при намирането и
запазването на работа.

Аналитичният център използва холистичен подход при
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представянето на своите послания и има за цел да
подчертае различните параметри на университетския
студент в Гърция и практическите проблеми, свързани с
това. Накрая мозъчният тръст се стреми да предложи
реформи чрез обсъждане и разговори с различни
студенти, специалисти и професионалисти, които разбират
трудностите, пред които са изправени студентите.

Чрез повдигането на тези въпроси и провеждането на
истински разговори WeSolve цели да повиши
осведомеността и да създаде отговорни граждани в една
демокрация на участието.

Иновация : Първата кампания е насочена към реформата на
университетите, като въпросите, които засягат публичните
институции в Гърция, са разделени в пет категории: 1.
Гостоприемство, престой и академични перспективи, 2.
Връзка с работата, 3. Прилежащи райони и сигурност, 4.
Инвалиди, 5. Доброволчество. Тези 5 категории са
реализирани под формата на 5 работни групи, които
обсъждат най-подходящите решения за университетите.
По време на първия етап ще бъдат идентифицирани
проблемите, а по време на втория етап студентите ще
обсъдят подходящите решения. Накрая тези решения ще
бъдат представени на събитие, след което ще бъдат
разпространени чрез социалните медии и други
платформи на WeSolve, както и ще бъдат изпратени до
други мозъчни тръстове, неправителствени и
правителствени организации. Иновацията е от съществено
значение за тази организация, тъй като студентите от
университетите формират свои собствени работни групи
по въпроси, които ги засягат пряко. Чрез обсъждане и
обширни разговори студентите могат да говорят за своя
опит, идеали и убеждения и да търсят колективни
решения.

Университетските работни групи са иновативни, тъй като
университетската система в Гърция може да бъде особено
политизирана, което често води до повече конфликти,
отколкото ползи. Обединявайки студенти от различни
гледни точки и давайки им общ старт, но представяйки им
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проблеми, нуждаещи се от реформа, този политически
аспект се засенчва и разказът се измества към добри,
осезаеми решения в полза на всички. По отношение на
социалната иновация, структурата на студентите в
университетите в Гърция е разнообразна, както по
отношение на мисленето, така и на обстоятелствата,
поради което тази платформа дава възможност това
разнообразие да бъде споделено и използвано за
реформи. Освен това използването на социалните
медийни платформи за привличане и ангажиране на тези
студенти създава нов прецедент за текущата реформа,
особено за младежите, които искат да участват в
решаването на общите проблеми, но трудно се ориентират
в статуквото.

Ефективност : Въпреки че е на година и половина, инициативата е
събрала хиляди последователи в Instagram (1,5 хил.
последователи) и Facebook (2,5 хил. последователи), а
много студенти от университетите са участвали в
работните групи и онлайн уебинарите. Така започват
инициативата си в университети в Атина, по-специално в
Атинския юридически факултет и Факултета по социални и
политически науки, като постепенно разширяват обхвата
си до Атинския университет по икономика и бизнес и
университета "Пантейон".

Освен това, въпреки че стартираха само няколко месеца
преди началото на пандемията от COVID-19 и с мерки,
ограничаващи физическото присъствие, те успяха да
привлекат значителна аудитория и да бъдат много активни
в кампанията си чрез онлайн събития. Тези онлайн
събития са били гледани хиляди пъти, като най-новото им
събитие, посветено на достъпа на хора с увреждания до
университетите, е събрало над дванадесет хиляди
гледания.

Освен това, чрез различни уебинари за развитие на
уменията, те са привлекли значителна част от младите
студенти, които желаят да повишат своята компетентност.
Темите на уебинарите се основават на теми, които са от
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значение за студентския и университетския живот. Чрез
своите подкастове и инициативи те интервюират и
разговарят с професионалисти от най-различни области,
включително политиката. Разговаряли са със
заместник-министъра на образованието и религиозните
въпроси Аджело Сириго, както и с изтъкнати
преподаватели по право и представители на гражданското
общество.

Потенциално
въздействие:

WeSolve има потенциала да инициира и да продължи
промените и реформите в университетското пространство
в Гърция. Чрез своите интервюта и консултации с
професионалисти, уебинари и работни групи има
възможност да обединят различни мнения и да създадат
съдържание, което да бъде разпространено и предадено
на правителствените организации. Инициативата следва
истински подход "отдолу нагоре", който започва от
отделния човек и може да стигне до институционалните
нива, като например правителството и национални
институции, което може да доведе до промяна на
политиката и конкретна реформа.

Както вече беше казано, пространството в
университетското участие и обсъждане е заето от групи,
които по своята същност са политически, които могат да
представят само гледните точки и интересите на
определени заинтересовани страни. Въздействието, което
тази организация може да окаже в по-широкото
университетско пространство, може да бъде значително,
тъй като студентите, които не принадлежат към никоя
конкретна политическа група, могат да участват в
разговори, които пряко засягат техния университетски
живот и този на техните връстници. Освен това на
индивидуално ниво може да предизвика важни разговори
между хората и да ги накара да се замислят за позицията
си в университетското пространство за реформи и да се
ангажират по-практично по въпроси, изискващи общи
решения. Това има потенциал да излезе извън рамките на
пространството и въпросите, касаещи университетите,
създавайки добре информирани личности, които могат да
участват в обществения живот.
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Ниво на участие: Центърът за анализи иска да създаде реални решения на
проблемите, с които се сблъскват студентите в
университетите. В тази връзка предоставят формуляри за
кандидатстване за всяко лице, което желае да участва,
като посочват работните групи, в които искат да участват.
Участието в тези работни групи е отворено за студенти от
университетите, които избират своята работна група в
зависимост от своите знания, умения и предпочитания.
Тези работни групи изготвят материали, които се споделят
по време на събития и с други заинтересовани страни,
които са създатели на политики или имат възможност да
влияят върху тях.
Освен това отваря кандидатури за студенти, които искат
да участват в уебинари, целящи да повишат уменията им
или да им предложат съвети за бъдещите им начинания,
включително навлизане на пазара на труда и създаване на
автобиографии, както и писане на мотивационни писма.
Отворени са за всички, които искат да разширят знанията
и уменията си, независимо от това в каква университетска
програма се обучават. Участието в тях не е анонимно;
въпреки това предлагат съществена информация на
студентите от университета, допринасяйки за успеха по
време на следването и след него.

Ниво на обсъждане: Обсъждането е ключова концепция на инициативата
WeSolve, тъй като събира хора с различни гледни точки и
опит, за да обсъдят и предложат решения на някои
проблеми, с които се сблъскват университетите в Гърция в
наши дни. Основният метод, който се отнася до аспекта на
обсъждането в организацията, е формирането на работни
групи. Работните групи дават възможност на участниците
да се съберат заедно и открито да споделят гледните си
точки по въпроси като безопасността, пазара на труда,
достъпа на студенти с увреждания до университетските
пространства и др. Основната идея на този процес на
обсъждане е да се намерят решения, отразяващи
най-различни гледни точки, тъй като колективното мислене
може да бъде от полза за студентите. Материалите,
изготвени от работните групи, се споделят на местно и
национално равнище, за да предизвикат промяна. Освен
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това предизвикват по-широки разговори между младежите,
обсъждани с уважение и към обща цел.

Освен това последователите на WeSolve могат да участват
и да споделят мнението си по представените теми в
събитията, провеждани чрез Zoom, които представят
възможности за по-широки дискусии.

Обобщение – Обща
оценка

За година и половина работа WeSolve успя да окаже
влияние в университетското пространство, тъй като
обединява разнообразна група студенти, които искат да
участват в реформата и да създадат по-добри условия за
себе си и за своите връстници. Чрез холистичен подход,
използвайки социалните медии, уебинари за развитие на
умения и провеждане на работни групи по въпроси,
свързани с университетския живот, създадоха възможности
за създаване и разпространение на своите предложения
за политики сред съответните заинтересовани страни, като
неправителствени организации, държавни институции и
др.

Тези препоръки за политики са особено важни, тъй като
отразяват усилията за обсъждане на студенти, които
желаят да окажат положително въздействие върху
университетите и всички субекти около тях. И накрая,
участието на такъв голям брой студенти, зрители в
събития и професионалисти, показва желанието за
реформи и далновидна промяна, както и желанието на
студентите от университетите да създадат по-добра
учебна среда, без влиянието на политически лобита.
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Лого::

Организация : European Youth Forum

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔ ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : европейски младежи

Използвана
платформа:

Website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter

Описание : Европейският младежки форум е платформата на
младежката организация в Европа, която представлява над
100 младежки организации, обединяващи десетки милиони
млади хора от цяла Европа.

Младежкият форум има за цел да даде възможност на
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младите хора да участват активно в обществото, за да
подобрят собствения си живот, като представляват и
защитават своите нужди и интереси и тези на своите
организации. В настоящия несигурен политически и
социален контекст, който засяга младите хора, те могат да
бъдат мощни катализатори на положителна промяна и
вносители на иновативни решения за предизвикателствата
пред Европа. Младежкият форум се стреми да създаде
среда, в която младежите да имат гарантирани
възможности да творят и да се развиват, като по този
начин се гарантира участието на настоящите и бъдещите
поколения в демократичните процеси.

Европейският младежки форум е създаден през 1996 г. и е
със седалище в Брюксел. Той предоставя платформа на
младежките организации от цяла Европа да се обединят и
да се застъпват за своите права по най-различни начини -
от участие в обмен на мисли и идеи до активно
преследване на конкретни политически промени. В нея
членуват младежки организации от Европа, които са както
Национално младежки съвети, така и междунационални
неправителствени организации, ръководени от младежи,
които стават членове след процедура за кандидатстване.

Освен това те позволяват на организации, които работят за
младежта и напредват по младежки въпроси, да участват
като асоциирани членове. Организацията се ангажира с
младежта по най-различни начини, като например
провеждане на конференции в различни европейски
градове, на които местните младежи може да представият
своите практики и иновативни решения на социални и
политически въпроси. Освен това те работят по социални и
икономически въпроси, устойчиво развитие, демократично
участие и др. Един от най-иновативните инструменти,
които използват, е Индексът на младежкия прогрес, който
измерва качеството на живот на младите хора в световен
мащаб.
И накрая, организацията използва широко социалните
медии, за да привлича последователи и да пропагандира
своята цел и визия, включително Twitter, Facebook,
Instagram и LinkedIn.
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Иновация : Младежкият форум използва различни начини, за да
остане иновативен и да бъде в крак с актуалните
проблеми. Въпросите, които се обсъждат или разработват
на тяхната платформа, е свързан с това, което е належащо
и преобладаващо в младежките теми.
Дискусииите се фокусират върху голямо разнообразие от
въпроси от различни европейски страни, произтичащи от
кризите с човешките права в Беларус до политиките за
устойчиво развитие за цяла Европа. Разпространяват
новините си в бюлетини, изготвят политически справки и
годишни доклади по въпроси от различни държави и дават
реални политически препоръки на ръководните органи на
европейско ниво.

Една добра практика, която използват, е свързана с
техните годишни срещи на върха в различни европейски
градове, не винаги столици на държави, а по-скоро места,
където младежта се ангажира с по-широкото гражданско
общество и има много интересни неща за представяне и
обсъждане. Чрез тази практика организацията може да
възприеме нови и авангардни практики от местни или
национални организации и съответно да ги адаптира, за да
паснат на по-широк мащаб от организации, които в крайна
сметка ще имат по-широк обхват.

По отношение на социалната иновация Младежкият съвет
обединява лица от различни държави и среди и им дава
възможност да участват в застъпничеството за една
по-добра, по-устойчива и ориентирана към правата на
човека Европа.

Този открит обмен и поток от идеи е особено важен за
младежите, тъй като те се научават как да се ангажират с
други хора в името на общото благо, както и да ангажират
другите с въпроси, които са актуални в техните страни.
Това единство е движещата сила на Европа и дава
възможност на съюза да се стреми напред, като този път
младежта проправя пътя.

Ефективност : В Европейското младежко сдружение членуват над 100
организации от цяла Европа, представляващи младежи с
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различни цели и стремежи, но с искрено желание да
придвижат Европа напред, като се справят с някои от
най-наболелите проблеми на днешния ден.

Те имат висока ангажираност във всички свои социални
медийни платформи, като в LinkedIn имат над 11 хил.
последователи, в Instagram - над 8 хил. последователи, а
във Facebook - зашеметяващите 1 400 44 последователи.

Потенциално
въздействие :

Тъй като във Форума членуват над 100 младежки
организации, очевидно е, че те имат широк обхват и голям
брой последователи в цяла Европа, което позволява на
младежките организации да участват ефективно в процеса
на вземане на решения и създаване на политики. На
разположение имат библиотека с политики, фокусирана
върху образованието за правата на младежта, участието
на младежта, устойчивото развитие, силните младежки
организации, поради което се стремят към сформиране на
политики да включват структури за съвместно вземане на
решения и съвместно създаване на политики, в които
младите хора и младежките организации имат равни
правомощия да вземат решения по въпросите, които ги
засягат.

Освен това Европейският младежки форум играе
значителна роля при номинирането на част от 30-те
младежки представители за членове на Консултативния
съвет по въпросите на младежта към Съвета на Европа,
като впоследствие подкрепя и координира дейността на
Консултативния съвет. От това можем да заключим, че
организацията има високо ниво на ефективност, когато
става въпрос за ангажиране с Европейските институции,
поставяне на младежта в централните аспекти на
разработването на политиките на европейското общество,
като се гарантира, че младежките гласове ще бъдат чути и
уважавани.

Освен това Европейският младежки форум организира
редица срещи за изграждане на капацитет за младежките
делегати на Организацията на обединените нации (ООН),
идващи от Европа, с цел да осигури по-значимо и
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ефективно участие на младежите в ООН и да подкрепи
своите организации членки в усилията им да подобрят
качеството на програмите в Европа. Повечето
европейсконационални младежки съвети играят важна
роля в координацията и изпълнението на Програмата за
младежки делегати на ООН в своите страни. Участието в
това застъпничество пред ООН е особено важно, тъй като
гласовете от цял свят се обединяват, за да решат някои от
най-трудните предизвикателства в наши дни.

Ниво на участие: Европейският младежки форум вярва, че всички
механизми за участие и представителство на младите хора
в междунационалните институции трябва да се
съобразяват с водещите принципи: основан на правата
подход, демокрация и представителство, приобщаване,
прозрачност и отчетност, ефективно и значимо участие.

По отношение на младежкото участие Европейският
младежки форум има за цел да даде възможност на
младите хора да вземат решения в партньорство с
възрастните. Форумът обединява младежки организации от
цяла Европа, които желаят да се застъпват за всички
въпроси, които смятат за важни. Чрез процедура за
кандидатстване всяка младежка организация, ръководена
на европейско ниво, може да избере да участва и да има
право на глас в съвета. Като такива те имат възможност да
обсъждат и определят промени в политиката и да участват
в процесите на вземане на решения на институционално
ниво, като например участие в Съвета на Европа или като
младежки делегат на ООН.

Освен това някои от въпросите, по които Форумът
ангажира младежите в процеса на формиране на политики
с участие, застъпнически действия за намаляване на
възрастта за гласуване до 16 години, до кампании за
европейски избори, фокусът в рамките на областта на
участието варира значително през годините, тъй като
младите хора промениха и начина, по който се ангажират с
политиката. Тази промяна се дължи най-вече на
социалните медии, които Форумът възприема и ефективно
използва, за да споделя своите послания и кампании.
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Ниво на обсъждане: Нивото на обсъжданията на Европейския младежки съвет
са на високо ниво, тъй като събират младежки организации
от цяла Европа, за да обсъдят и предложат решения на
някои от проблемите, с които се сблъсква Европейската
младеж. Както вече беше казано, над 100 младежки
организации участват в това обсъждане и застъпничество,
като всички те внасят свои собствени виждания,
перспективи и идеи за това как практически да допринесат
за решаването на младежките проблеми. Тези обсъждания
се провеждат по време на съвета на членовете, където
представителите на организациите споделят своите
съображения по ключови политически въпроси. Освен това
по време на карантината и блокирането, наложени в цяла
Европа, те се ангажират с младите хора от цяла Европа и
обсъждат предизвикателствата, пред които са изправени
по време на пандемията от COVID-19.

Освен това, според въпросите, които всяка организация
иска да обсъди, те могат да участват в Диалога на ЕС за
младежта - инициатива, която събира млади хора и
политици от целия ЕС, за да обсъждат съвместно и да
дават информация за младежката политика на местно,
регионално и европейско ниво. Това е процес, който
продължава 18 месеца и включва консултации с младите
хора и младежките организации в държавите членки на ЕС
и по време на младежките конференции на ЕС. Смята се,
че досега в периода 2011-2020 г. в Диалога на ЕС за
младежта са участвали над 290 000 млади хора.

Обобщение – обща
оценка

Младежкият форум е организация, която има много
аспекти и е дала възможност на много младежи от Европа
да участват в демократичните процеси и в процеса на
вземане на решения. Влиянието на организацията се
дължи отчасти на 25-те години на нейното функциониране;
въпреки това добрите вътрешни структури, отчетността и
непрекъснатото усъвършенстване и иновация са ключов
фактор за нейния успех. Освен това по-малките
организации могат да заимстват и да приспособят добрите
практики към своя капацитет и възможности, като
например Младежкия диалог на ЕС, и да свържат
политиците с младежите и да им дадат възможност да
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водят ползотворни разговори за неотложни политически
реформи.

Въпреки това, както при всяка по-голяма организация,
участието и обсъждането могат да се окажат откъснати от
младежите, тъй като формалните структури могат да се
окажат ограничаващи пряката комуникация,
задълбочавайки пропастта между индивида и процеса на
вземане на решения. Въпреки това препоръките за
политики стават по-прецизни и могат да доведат до
по-ефективно застъпничество, тъй като посланията са
единни.

Лого::
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Организация : Hellenic National Youth Council

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Младежите в Гърция

Използвана
платформа:

Website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter

Описание : H.N.Y.C. (Гръцки национален младежки съвет) е основан
през юли 1998 г. и е независима, неправителствена
федерация на младежки организации с нестопанска цел.
Понастоящем в него членуват 59 младежки организации,
представляващи младите хора и техните интереси в цяла
Гърция. H.N.Y.C. поддържа връзки с гръцкото
правителство по актуални вътрешни въпроси и е
официален представител на младите гърци в Гърция и в
чужбина.

H.N.Y.C. преодолява политическите, идеологическите и
социалните ангажименти, за да търси решения и
предложения, очертавайки нови политически решения за
младежта от страна на младите членове на обществото. С
цел непрекъснато обучение и информиране на младите
хора по въпроси, които ги засягат, H.N.Y.C. осъществява
работни срещи, конференции, културни и други програми,
семинари и дейности, които са пряко насочени към
младите хора. Един от основните принципи на H.N.Y.C. е
да защитава демократичните институции, като ангажира
гръцката младеж с намирането на решения на
предизвикателствата, пред които е изправена
индивидуално и колективно. Организацията провежда
уебинари, кампании и много конференции, в които
гръцката младеж има възможност да се ангажира помежду
си, както и със съответните професионалисти, политици и
заинтересовани страни, които си сътрудничат тясно с
организацията, за да стимулират обществения диалог.
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Организацията се фокусира върху решаването на въпроси
от политическата и социалната сфера и се стреми да
обединява гласове, представляващи голямо разнообразие
от идеи и убеждения.

Организацията разполага с голямо разнообразие от
средства за разпространение и представяне на
проблемите, с които се занимава, а с пандемията от
COVID-19, която промени начина на водене на дискусии в
частната сфера, много от действията ѝ се пренесоха в
онлайн сферата, като често се провеждат конференции и
събития, както и уебинари и дискусии по теми, които са в
центъра на вниманието. Освен това те остават особено
активни в социалните медии, където призовават за
участие във всички свои действия и инициативи.

Иновация : Организацията използва различни средства, за да покаже
своето послание, като например намеса и сътрудничество
с други организации за създаване на политически
решения. Освен това те създават комитети и работни
групи от младежки организации, които обсъждат въпроси,
от които се интересуват, като например участието на
младежите в демократичните ценности и процеси,
младежката безработица, университетската реформа и др.
Освен това, с началото на пандемията от COVID-19, те
успяват да променят своите събития и програми,
използвайки онлайн средства, за да достигнат до
по-широка аудитория и да запазят високата си
ангажираност.

Освен това те се ангажират с младежки съвети от
останалата част на Европа във виртуални срещи, чиято
цел е да обменят знания и опит по теми, които са актуални
за всички участващи организации. Особено новаторски
аспект на работата им е провеждането на конкурси за
решения на различни проблеми, в които канят младежки
организации да разработят концепция и да предложат
различни пътища за политики по различни теми, които са
от близък интерес за гръцката младеж.
По отношение на социалната иновация осигуряват
платформа за развитие на нови идеи и практики, където
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различни организации могат да се съберат и да обсъдят
как да подходят към определен проблем по практически и
конкретен начин. Действието като колектив е наложително
за организацията, тъй като те желаят да обединят
организации с различна теоретична подготовка, опит и
политически убеждения.

Ефективност : Тъй като организацията функционира от двадесет и една
години, нейната структура, инициативи и ефективност по
отношение на повишаването на участието в общи въпроси
са широко разпространени. Благодарение на новите
технологични средства, съчетани с неотложната
необходимост от адаптиране към новата реалност,
предизвикана от пандемията COVID-19, все повече
последователи имат възможност да участват в онлайн
семинари, политически срещи и дискусии с
професионалисти и политици. Освен това имат над шест
хиляди харесвания и последователи във Facebook, където
споделят предимно своето съдържание и инициативи.

През последната година организацията организира и
провежда събития поне веднъж месечно с присъствието
на представители на правителството и политици, като
последното, на което разговаряха със
заместник-министъра на Македония и Тракия, обсъждайки
проблемите, с които се сблъскват младежите в този
конкретен регион на Гърция. През двете десетилетия на
своята дейност те са събрали и много политически
доклади, справки и предложения.

Потенциално
въздействие :

С над 50 организации-членове и постоянни уебинари и
инициативи, организацията има потенциала да предизвика
и води промяна както в индивидуалния, така и в
колективния Нивос. На първо място, индивидът придобива
доверие в демократичните процедури, тъй като вижда как
практическото участие и обсъждането на общи въпроси
влияят върху промяната на политиката. Индивидът се
чувства упълномощен да принадлежи към група, която
активно преследва промяната, като по този начин се
чувства оправомощен да участва в демократичните
процеси.
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Освен това, по отношение на колективното въздействие,
организацията дава възможност за обмен и поток от
знания, идеи и възприятия на групи, представляващи
голямо разнообразие от вярвания, демонстрирайки твърд
ангажимент към разнообразието. Чрез разширяване на
присъствието си онлайн те достигнаха и до по-широка
аудитория от младежи и студенти, които желаят да
участват в електронната демокрация и да участват в
онлайн диалог около общото благо.

И накрая, чрез различни средства за ангажиране и чрез
използване на холистичен подход за разпространение на
тяхното послание, те се стремят да уловят потребителите
на различни приложения, социални, медийни платформи и
т.н. Както винаги, те запазват своя бюлетин, за да
споделят своите новини и действия с членове по имейл, за
предстоящи събития и минали успехи.

Ниво на участие: Чрез разширяване на дейностите си онлайн, отчитат
географските ограничения, които съществуват между
групите дори в една и съща страна, тъй като участниците
не трябва да пътуват, за да участват в дискусионни
форуми, онлайн събития с политици и уебинари.

Като излагат все повече хора на демократично участие,
възпитават у участниците по-голямо чувство за
отговорност, тъй като могат да станат част от
политическите предложения и ползотворните дискусии.

По отношение на общуването с лицата, вземащи решения,
организацията събира младежите със съответните
политици и заинтересовани страни, където първите могат
активно да участват, да питат и да се застъпват за
конкретни въпроси, по време на онлайн конференции и
семинари. И накрая, участието в H.N.Y.C. се проявява по
различни начини - от малки работни групи през онлайн
разговори до Европейско дискусионни форуми и събития с
участието на гръцки политици. Това позволява на
младежите да се запознаят с голямо разнообразие от
средства за участие и повишава тяхната осведоменост
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относно трудностите при повдигането на даден въпрос на
институционално ниво.

Ниво на обсъждане: H.N.Y.C. често организира онлайн семинари, на които
младежите могат активно да обсъждат даден въпрос и да
представят своята гледна точка, основана на техния опит,
политически и социални възприятия. Чрез този метод на
обсъждане лицата, както и представителите на
организациите, имат възможност да се учат един от друг,
да обсъждат текущи въпроси, както и да чуят мненията на
ключови политически фигури и да ги предизвикат
директно. Дискусиите са отворени за всички желаещи да
участват, но организациите-членове са първите, които
биват уведомявани, тъй като те са тези, които съставляват
федерацията. Анонимността не е пряко гарантирана, като
средство за предотвратяване на всякакво
предизвикателно поведение по време на събитие на живо.

Тъй като обсъжданията са резултат от групово
сътрудничество, като всяка група говори за собствените си
възприятия и убеждения, донякъде е предизвикателство
да се постигне съгласие по всеки представен политически
въпрос. Въпреки това, тъй като организацията е
независима от всякаква принадлежност и убеждения,
опитите за постигане на споразумения са чести.

Обобщение – Обща
оценка

Гръцкият младежки съвет предоставя уникална
възможност на младежките организации от цяла Гърция
да се съберат и да се ангажират с някои от
най-неотложните проблеми, с които се сблъскват
младежите в страната. Тъй като е организация от повече
от двадесет години, някои от нейните положителни страни
включват солидна структура и мерки за отчетност - нещо,
което по-малките младежки организации може да нямат
възможност да постигнат. Освен това те имат възможност
да създават събития и да провеждат множество дискусии
по актуални въпроси, като по този начин повишават
участието в електронната демокрация и поддържат висок
стандарт на обсъждане.
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Въпреки това, както и при повечето по-големи
организации, понякога е трудно да се запази
индивидуалният, а не колективният приоритет.
Способността им да организират различни събития,
работни групи и форуми, предоставя възможност на
отделните хора да бъдат по-пряко ангажирани с
инициативата, а не да останат на ниво повърхностна
група.

Лого::

Организация : Institute for Internet and the Just Society

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔ ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Европейски младежи

Използвана Website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter
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латформа:

Описание : Институтът за интернет и справедливо общество е
младежка организация, създадена в Берлин от студенти по
право, икономика и публична политика. Инициативата
работи безвъзмездно за изграждането на справедливо
демократично общество, основано на зачитането на
закона, правата на човека и демократичното участие в
ниво на многостранното цифрово управление.
Организацията вярва, че всеки гражданин на света може
да процъфтява и да достигне пълния си потенциал, като
участва в активното и демократично вземане на решения
във всички нива на управление. Техните ценности са
демокрация, напредък, иновация и справедливост и чрез
тях те управляват своите инициативи и действия. Тяхната
цел е да стимулират гражданската активност чрез
изследвания и създаване на политики, като разработват и
разширяват съвместни проекти в областта на цифровата
демокрация.
Програмите им могат да бъдат обособени в следните три
категории: право и технологии, цифрово управление и
демокрация и изкуствен интелект и справедливост.
Освен това те управляват програма, наречена digital policy
tracker, в която последователите им могат да четат
анализи по въпроси, свързани с цифровите реформи,
както и да участват в коментари по отношение на тези
политики. Организацията сканира развитието на
политиките по целия свят и събира информация за
ескалиращите политики от различни държави. В края на
всеки месец предоставят и допълнително мултимедийно
съдържание, за да представят нови перспективи и гледни
точки за технологичното управление и неговите основни
глобални тенденции. Някои от политическите въпроси,
които представят и обсъждат, са свързани с изменението
на климата, равенството между половете, политиката,
устойчивото развитие и др. И накрая, това, което искат да
направят като организация, е да информират, образоват и
увеличават дискусиите за това как цифровите средства
влияят на политиката и оформят нашето общество.

Иновация : Организацията счита, че иновацията е в основата на
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нейната дейност. По-конкретно, установиха нуждата от
връзка между научните изследвания и гражданската
ангажираност и това, че научната продукция не се
превръща в конкретни политически резултати и резултати.
Чрез ангажиране с текущи научни изследвания те се
стремят да превърнат академичния материал в конкретни
решения, след като се ангажират с обществеността
относно начините за материализиране на тези резултати.

Организацията вярва, че напредъкът на цифровите
технологии променя установените властови структури на
демократичното управление, като най-вече засяга
разбирането на гражданите за вземане на информирани
решения относно избори с висока и ниска степен на
видимост. Социалните медии имат потенциала да
променят политическите резултати, поради което те
разбират колко мощни инструменти са за оформяне на
обществените разговори.

С действията си се стремят да установят пряка и тясна
връзка между гражданите и политиците, при която първите
да могат да изразяват своите идеи, убеждения и мисли за
политическа реформа. И накрая, технологиите могат да
помогнат на правителствата и бюрокрацията да се свържат
по-добре с гражданите, да се вслушат в техните опасения
и да направят така, че гласът им да бъде чут.
Подобряването на политическата култура е ключов момент
за тази организация.

Ефективност : Организацията е създадена през 2019 г. и вече е успяла да
създаде пространство за ангажираност, като е събрала
повече от петнадесетстотин последователи в LinkedIn и
тринадесетстотин последователи в Instagram. Най-много
техни последователи идват от Facebook, тъй като те
наброяват към седемнадесетстотин последователи. И
накрая, техните чести уебинари в Zoom събират стотици
гледания, като по този начин показват, че хората желаят да
участват в разговори, свързани с цифровите демократични
процеси, и да правят политически препоръки по неотложни
въпроси.
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Организацията приема предложения от лица, които искат
да допринесат за някои от най-разпространените въпроси
в областта на цифровата демокрация, правата на човека и
иновацията, като активно привлича гласовете на
обществеността към своята мисия и глас. Освен това те си
сътрудничат с професионалисти, които са експерти в
областта на цифровите пространства, като адвокати,
репортери, представители на неправителствени
организации, като често се позовават на казуси от държави
по целия свят, показвайки техните практики в областта на
цифровото управление.

Потенциално
въздействие :

Тъй като организацията функционира от две години,
нейната основна цел може да окаже влияние върху
повишаването на гражданската активност чрез цифрови
технологии. Тъй като социалните медии имат потенциала
да влияят върху политическите резултати и да променят
мисленето на избирателите по целия свят, определяйки
правила, които зачитат правата на човека. Освен това, тъй
като регулирането на интернет в посока формиране на
справедливо общество е сравнително нов подвиг,
свързването на активните граждани с политиците може да
установи отношения на комуникация и взаимно
сътрудничество.

В индивидуален план института може да информира и
образова обществеността и особено младежите, които са
основните потребители на социалните медии и интернет
приложенията, за предизвикателствата пред демокрацията
и правата на човека, които тези средства поставят. По този
начин индивидът става по-информиран и може да взема
информирани решения, когато гласува или участва в
обществената дискусия за влиянието на интернет върху
основните и политическите права. Освен това, чрез своите
уебинари и честото разпространение на посланията си в
социалните медии, както и чрез своя тракер за цифрови
политики, те могат да събират и създават добри практики в
областта на цифровите политики, тъй като събират и
правят достъпни политики, до които обществеността не би
могла да получи достъп по друг начин.
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Ниво на участие: Чрез своите уебинари и онлайн събития институтът
открива дискусии за обществеността и за всички, които
искат да се присъединят и да слушат съдържанието им,
както и да се ангажират активно с други участници и
професионалисти. По време на уебинарите и събитията
младежите и другите участници могат активно да се
ангажират със специалисти и създатели на публични
политики, както и помежду си, и да обменят идеи и
възможни резултати от политиката. Освен това те приемат
изпращане на статии, мнения и изследвания, от своите
последователи и от широката общественост, които искат
да се борят с някои от най-актуалните проблеми в
цифровите пространства.

Освен това, както в обществено ниво, така и на
индивидуално ниво, организацията има потенциала да
развие сред своите потребители и последователи
осведоменост по въпросите на цифровото гражданско
участие и демокрацията, както и по всички
предизвикателства, произтичащи от тези постижения. Така
се създават по-силни и по-информирани граждански лица,
които имат цялостен поглед върху въпросите, касаещи
съвременния живот.

Ниво на обсъждане: Най-често основното средство за обединяване на хора с
цел обсъждане е чрез онлайн събития и уебинари, в които
участниците могат да се ангажират с идеите, убежденията
и знанията си по въпроси, свързани с цифровото
гражданско участие. Тези уебинари се провеждат често и
имат различна тема за всеки от тях, като се обсъждат
параметрите на интернет и предизвикателствата, които той
поставя пред правата на човека и демократичното участие.

Освен това организацията изготвя доклади по държави, в
които се представят и анализират различни политически
решения, в които институтът, както и други участници,
могат обстойно да проучат и представят въпроси на високо
ниво. Тези доклади се споделят със съответните
политически институции и имат за цел да повлияят на
политиката чрез средствата на изследването.
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Обобщение – Обща
оценка

Институтът за интернет и справедливо общество установи,
че в днешния свят на правене на политики има належаща
нужда от увеличаване на нивото на демократично участие
сред широката общественост и младежта и създаване на
пряка връзка между тях и лицата, вземащи решения.
Тяхната цел е да информират, образоват и водят
ползотворни разговори за регулирането на интернет, за да
се зачитат човешките права и достойнството на всички
граждани по света. Нивото им на изследване е
изключително високо и обсъждат много актуални въпроси,
свързани с интернет и едно по-справедливо общество.
Това придава на организацията им високо ниво на
доверие, тъй като материалите им са добре написани и
добре конструирани. Освен това в докладите им за
отделните страни проблемите се представят от много
политически гледни точки и могат да се застъпват за
по-широки промени във висшите нива на управление.

Въпреки това те биха могли да предприемат конкретни
стъпки за увеличаване на нивото на обсъждане чрез
улесняване и създаване на работни групи, в които
младежите и амбициозните политици могат да обменят
идеи, знания и политически позиции. Обединяването на
лица от различни среди и дисциплини може да донесе на
института ново и по-високо ниво на експертиза. Тъй като
те са младежка организация и може да имат ограничен
оперативен бюджет, може да има по-практически въпроси,
поради които не са се впуснали в този вид обсъждане.
Укрепването на обществената осведоменост относно
гражданската активност чрез цифрови средства става все
по-актуално в нашето ежедневие, следователно
организация, която разпространява такива материали и се
застъпва за по-добри разпоредби, е необходимо да
съществува в пространството на гражданското общество.
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Лого::

Организация : Café con Europa

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : младежите в Испания

Използвана
платформа:

Website + blog + social media

Описание : Café con Europa е място за разговори за Европа за млади
хора, организирано от европейските институциите в
Испания с цел повишаване на осведомеността за
работните линии, които се развиват в Европа, и как те
засягат младите хора.
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Те използват различни инструменти като блог, бюлетин,
социална мрежа и събития, организирани онлайн и лице в
лице, които могат да бъдат намерени на уебсайта.

Иновация : Тази инициатива насърчава нов метод за повишаване на
електронното участие и демокрацията, тъй като е свързана
с конференциите и демократичните процеси на ЕС; те са
адаптирали срещите "На кафе" и в цифров формат;
създават онлайн материали, за да информират младите
граждани.

Мрежата е удобна за ползване и предоставя достъп до
различни европейски инициативи, като например
Конференцията за бъдещето на Европа, по много лесен
начин. Работата с уебсайта е доста лесна за
потребителите, тъй като има няколко пътеки, но всички са
много ясни.
Предлагат различни начини за участие, като например
подпомагане на събития (предимно онлайн събития),
четене на публикации в блога или разглеждане на раздела
за медии.

Дори целта да е била адресирана по други различни
начини в Испания, никога не е била адресирана по този
конкретен начин: хора от институциите разказват какво
правят чрез нещо толкова неформално като кафе или
общуване с граждани.
В крайна сметка можем да отбележим, че инициативата е
винаги активна чрез социалните медии, а блогът се
актуализира постоянно.

По време на пандемията една от основните им дейности
(кафето с граждани) почти не беше засегната, тъй като
възможността да се проведе лице в лице изчезна. Те
успяха да се адаптират към новия начин на организиране
на събитията, като превърнаха тези срещи лице в лице в
онлайн срещи.

Ефективност : Що се отнася до броя на хората, които са присъствали на
онлайн събитията, тъй като те са се провеждали чрез
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канала на Европейската комисия в YouTube, може да се
отбележи, че броят на достигнатите хора се променя в
зависимост от събитието. Някои от тях са с близо 1,2 хил.
гледания, докато други са с близо 100.

От друга страна, това са последователите в социалните
медии: Инстаграм: 2,076, Twitter: 2,043, Facebook: 2,043:
4,028

От март 2018 г. насам са организирани общо 61 събития,
всички с участието на политик или представител на
гражданското общество, като медията организира по 2
събития на месец.
Както се вижда от видеозаписите на събитията, повечето
участници изглеждат мотивирани и активно участват и
задават въпроси на лекторите.

В допълнение към това може да се заключи, че
социалните медии се използват по много ефективен начин,
тъй като за събитията се използват официалният канал на
Комисията в YouTube на Европейско и Facebook Live на
Café con Europa. Те популяризират всички събития, нови
публикации и нови медии чрез Twitter, Facebook и
Instagram.
Може да се счита, че инициативата е ефективна, тъй като
са необходими малко ресурси, но има голяма видимост.
Уебсайтът е лесен за използване, тъй като е необходимо
само да се абонирате, в случай че искате да получавате
новини или да участвате в дадено събитие. Можете лесно
да получите достъп до цялата информация чрез различни
канали.

Инициативата е изцяло ориентирана към младите хора и
това е целта, която се постига при всяко събитие.

Потенциално
въздействие :

Инициативата има потенциал да повиши знанията на
участниците и в дългосрочен план и да ги запознае
по-добре с политическите процеси, тъй като темите на
дискусиите винаги са свързани с конкретен проблем на
конкретно място, което може да ги ангажира
по-ангажирано.
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Въпреки че няма анкети или други инструменти, за да се
знае как участниците оценяват инициативите (поне
отворени за външни потребители), на видеозаписите от
събитието може да се види, че повечето от тях участват
активно, показвайки своя интерес.

Технологичната част е от съществено значение, за да се
достигне до участниците, дори когато събитията са се
провеждали лице в лице. Можете също така да гледате
събитието след неговото провеждане и да направите своя
надпис. Без платформата не би било възможно да се
осъществи тази инициатива.

Ниво на участие : Café con Europa дава възможност на гражданите да
разговарят директно с лицата, вземащи решения, като по
този начин повишава тяхното участие в европейския
политически живот. Инициативата има потенциала да
направи гражданите по-отговорни към ролята им в процеса
на вземане на политически решения, тъй като по време на
разговора те се чувстват част от процеса.

Общуването с лицата, вземащи решения, се улеснява чрез
диалог по конкретна тема. Лицата, вземащи решения,
говорят по нея, а участниците могат да ги питат, да
обсъждат и да им предлагат всичко.

Ниво на обсъждане: Достъпът до дискусиите е напълно отворен за всички, а
сега дори повече, защото е 100% онлайн, но анонимността
не е гарантирана, тъй като имената на участниците са
публично достъпни.

Дискусиите се организират от екипа на Café con Europa,
който намира основния говорител, избира тема, която
според него може да бъде интересна за потенциалните
участници, и я популяризира в социалните мрежи и на своя
уебсайт, така че всеки, който се интересува, може да се
запише.
Записването се извършва чрез онлайн формуляр, в който
трябва да въведете данните си, за да участвате.
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Обобщение – Обща
оценка

Това е инициатива, която всъщност свързва гражданите с
лицата, вземащи решения, всъщност дава възможност на
всички (най-вече на младите хора) да получават
информация от първа ръка, да правят предложения и да
задават въпроси по теми, които са интересни за тях. Тя
може да се разглежда като начин за увеличаване на
участието в демокрацията.

Въпреки това може да се посочи, че не бяха открити
инструменти за оценка, макар това да не означава, че те
не съществуват във вътрешното ниво, така че е трудно да
се измери качеството и възприятието на участниците за
събитията - аспекти, които биха могли да бъдат подобрени.
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Лого::

Организация : European Committee of the Regions (CoR)

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔ ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Европейски граждани (младежи)

Използвана
платформа:

Platform + social media

Описание : "Да размишляваме за Европа" е инициатива на
Европейския комитет на регионите (КР), която предоставя
платформа за участие на гражданите в продължаващия
дебат за бъдещето на Европа.
С помощта на специално онлайн проучване и над 210
дебата, които са организирани в целия ЕС в
сътрудничество с различни местни и регионални
партньори, КР дава възможност на гражданите да
споделят своите възгледи и предложения за това как
трябва да се развива ЕС през следващото десетилетие."
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Иновация : Тази инициатива насърчава нов метод за повишаване на
електронното участие и демокрацията, тъй като
позволява на местно ниво да се изрази мнението по
отношение на ЕС, а отговорите им ще бъдат взети под
внимание.
Благодарение на тази инициатива гражданите имат
думата за бъдещето на Европа.

Освен това това, което прави тази инициатива
иновативна, е големият набор от възможности за участие,
които тя предлага. Нещо повече, всички нейни
възможности са адаптирани към ситуацията в COVID-19
чрез онлайн трансформация.

Платформата предлага възможност за организиране на
местни събития, за участие в тях, за отговаряне на
въпросници за бъдещето на Европа, а също и за
изтегляне на съответната документация.
Това, което е наистина иновативно, е, че тази инициатива
изслуша европейско ниво, като същевременно зачита
неговото многообразие, започвайки от местно ниво.

На платформата можете да намерите много призиви за
действие, които ви позволяват да участвате по много
начини. Можете дори да намерите интерактивна карта, на
която можете да изберете своя град и да видите кои
събития ще се проведат в него. Платформата е много
лесна за използване, с ясно разпределение на
съдържанието.

Както беше споменато по-горе, въпреки че целта да се
обсъди бъдещето на Европа вече е била преследвана в
многобройни инициативи, именно този разнообразен
начин на работа прави тази инициатива иновативна.

Събитията, които понякога се организираха лице в лице,
трябваше да се превърнат в цифров формат, което
улесни по-нататъшното развитие на инструмента и
постепенното развитие на инициативата.

В крайна сметка тя осигурява и непрекъснато
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усъвършенстване и интегриране на участниците, тъй като
предлага много алтернативи за продължаване на
участието и прави проследяване на тези, които вече са
участвали в други събития или въпросници.

Ефективност : В цяла Европа са организирани повече от 210 дебата.

Разпространението им в социалните медии става чрез
социалната мрежа на Европейско дружество на Комитета
на регионите, чиито последователи са:

Facebook: 53,197
Инстаграм: 5,110
LinkedIn: 35,845
Twitter: 48,200
YouTube: 3,040

Между март 2016 г. и февруари 2019 г. Европейският
комитет на регионите (КР) в партньорство със своите
членове и партньори организира повече от 210 събития в
30 еропейски държави с участието на 198 членове на КР
и повече от 21 000 участници.

Потенциално
въздействие :

Инициативата има потенциал да повиши знанията на
участниците и в дългосрочен план и да ги запознае
по-добре с политическите процеси, тъй като не е само
консултация, а включва подробен доклад за резултатите
и много местни събития с членове на КР.

В него могат да участват различни лица с различен опит и
професии, тъй като е отворен за всички.

Освен това онлайн консултацията е анонимна.

Инструментът е от съществено значение за участието и
повишаването на осведомеността, тъй като това е
единственият начин да се регистрирате в дадено събитие
и да имате достъп до цялата необходима информация.

На местно ниво се проведоха 210 събития с участието на
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членове на КР (198).

Ниво на участие: КР се опитва да обхване всички възможни начини за
повишаване на нивото на участие на гражданите в
процеса на вземане на политически решения: събития по
конкретни теми с участието на политици, местни събития
с участието на членове на КР, консултации и т.н.

Това е начинът, по който те ангажират участниците:
сегментират възможностите за участие, така че всеки
гражданин да може да избере коя е най-подходящата за
него.

По време на повечето от събитията участниците имат
възможност да водят разговори/диалози с политически
представители, като по този начин осъзнават по-добре
своята роля в рамките на политическите процеси. Освен
това след консултациите резултатите се излагат пред
вземащите решения, така че те да се вслушат в мнението
на гражданите.

Ниво на обсъждане: Както беше споменато по-горе, инициативата насърчава
различни видове диалог, като например: конференции,
местни събития, регионални събития, консултации и др.

Всички събития и консултации са напълно открити, а при
консултациите е гарантирана анонимност.

Организацията зависи от вида на действието, което
трябва да се извърши, но през последната година е
предимно онлайн.

Начинът за участие е да се окаже съдействие на
събитията, да се организира такова или да се отговори на
онлайн въпросниците.

Обобщение – Обща
оценка

Комитетът на регионите провежда множество инициативи
за включване на гражданите (най-вече на младите хора) в
демократичните процеси. Те създават връзка между
лицата, вземащи решения, и гражданите, като им дават
възможност да споделят своите мнения и идеи.
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Тази конкретна инициатива е посветена на бъдещето на
Европа и представя много начини за участие.

Платформата е лесна за използване и е интерактивна.

Против е, че достъпът до резултатите не е толкова лесен.
Възможно е да ги видите чрез секцията за новини и
медиите, но секцията, от която можете да ги изтеглите,
понякога не работи правилно.
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Лого::

Организация : Café Babel

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔ ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Млади европейски граждани

Използвана
платформа:

Platform + social media

Описание : Café Babel е първото многоезично списание за участие в
Европа. Историите им се опитват да представят Европа по
различен начин от този, който е представен в медиите, и
да покажат какво представлява Европа в реалния живот
от гледната точка на младите граждани.
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Това онлайн списание представлява единна платформа, в
която мрежа от доброволци автори, преводачи, режисьори
и фотографи работят заедно, за да отразяват
ежедневието на младите европейци.

Иновация : Тази инициатива насърчава нов метод за повишаване на
електронното участие и демокрацията, тъй като позволява
на всички професионалисти от сферата на
комуникациите, дизайна и превода да предоставят
информация за Европа и демокрацията в света.

Тя може да се счита за иновативна, тъй като се състои от
платформа, която свързва хора и новини от цяла Европа
на различни езици, и е начин за приближаване на
информацията до гражданите. Освен това насърчават и
други различни инициативи, свързани със социалната
програма, като трансевропейските кервани, минисериал
за миграцията, изложби, конкурси, в които всеки може да
участва, и т.н. В допълнение към това тя спечели
наградата Спинели.

Платформата е удобна за ползване, тъй като улеснява
участието, например предлагане на статия или превод на
такава. Можете да намерите и различните раздели, като
например общество, въздействие, творчество или дори
подкасти.

Както вече споменахме, тя предлага различни начини за
участие, можете да изберете да бъдете зрител или да
участвате активно.
Целта на тази инициатива е да се гарантира, че всеки има
достъп до информация и култура, за да се демократизира
тя. В допълнение към това тя цели да създаде
общоевропейско медийно пространство като обща
комуникационна платформа, в която да участват всички
европейски държави.

Ефективност : Днес Café Babel има 250 000 посетители месечно, 2,5
милиона прегледа на страници, повече от 50 000
публикувани истории, 15 000 сътрудници и екип от
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професионални редактори и журналисти в Париж,
Брюксел, Рим и Берлин.

В социалната мрежа:
Инстаграм - 1,920 последователи
Twitter- 6,199 последователи
Facebook- 13 643 последователи

Тя е ефективна, тъй като работата е на доброволни
начала, което означава, че за платформата се
изразходват предимно ресурси като интернет, знания и
време. Има малко икономически разходи и се
характеризира с висока ангажираност.

Следователно може да се заключи, че социалните медии
се използват ефективно.

Тази инициатива има потенциал да бъде особено успешна
сред младежите, тъй като те могат да си сътрудничат, а
новините и другите инициативи са свързани с теми, които
обикновено ги интересуват.

Потенциално
въздействие :

Инициативата има потенциал да повиши знанията на
участниците и в дългосрочен план, тъй като подобрява
достъпа им до информация и стимулира тяхното участие
и обмен на знания.

Също така има потенциал да запознае младите хора с
политическите процеси, тъй като има един раздел,
наречен "въздействие", в който те могат да прочетат за
реални инициативи и процеси и дори за свидетелства от
първа ръка по политически въпроси като зеления преход,
феминизма или миграцията.

От друга страна, друг интересен аспект е, че участват
различни хора с различен опит и професии. Могат да се
намерят хора, които работят като журналисти, хора, които
са преводачи, хора, които просто се интересуват от
новини, и то от различни държави.

Форматът на платформата - 100% новинарска платформа,
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която може да се следи по много канали, подобрява
повишаването на осведомеността.

От друга страна, както вече споменахме, Café Babel
насърчи някои инициативи, като например TransEuropa
Caravans, спечели наградата Spinelli, създаде минисериал
за миграцията, изложби, конкурси, в които всеки може да
участва, и др.

Ниво на участие: Чрез всички споменати вече инициативи Café Babel успява
да разпространи посланието за това, което младите хора
искат и за което се грижат.

Café Babel успява да въвлече младежите в социалните
въпроси, които ги вълнуват, като им дава възможност да
участват по много начини.

Следователно това е персонализирана възможност за
участие в социалния живот.
Тази инициатива може да има потенциала да направи
гражданите по-отговорни към ролята им в процесите на
вземане на решения, тъй като всички техни действия са
насочени към това да имат някакъв отзвук.

Ниво на обсъждане: Това е журналистика на участието, което означава, че тя е
напълно отворена за различни участници с различен опит.
Тя улеснява комуникацията между младите граждани и им
позволява да създадат свой собствен начин да разказват
за Европа.

Процесът на участие се състои в това да се свържете с
редакторите или ръководителите на секциите на Café
Babel чрез платформата или по имейл и да посочите
своята специалност. В общия случай е необходимо да
попълните формуляр, в който да посочите подробности за
темата, по която искате да говорите.

Редакторите подбират тези, които са достатъчно актуални
и иновативни, за да бъдат публикувани, а след това
авторите могат да станат част от общност, в която е
възможно да се споделят знания.
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Обобщение –
Обща оценка

Това е инициатива, която допринася за демократичните
процеси, но не е пряко свързана с политиката. Тя
допринася най-вече за социалните теми и достъпа до
информация.

Тази инициатива беше включена в изследването, защото е
начин да се насърчи участието на младите хора чрез
онлайн платформа, в която те могат да споделят знания и
собствената си гледна точка по отношение на ЕС.
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Лого::

Организация : European Economic and Social Committee

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔ ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Европейски граждани

Използвана
платформа:

Platform + social media
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Описание : От 2012 г. насам инициативата на дава на гражданите на
Европейския съюз същото право като на мнозинството в
Европейския парламент и държавите членки: да определят
политическия дневен ред на целия континент.

Гражданската инициатива на Европейско представлява
предзаконодателен инструмент за определяне на дневния
ред. Интересно е, че ЕСИ е и входна врата към бъдещето
на политиката на участието: тя е пряка, транснационална и
цифрова.

"Това е причината, поради която ЕСИ не е просто
поредното петиционно право, а е по-скоро всекидневно
право на активиране на гражданите по отношение на
следващите въпроси, които ще бъдат включени в дневния
ред на европейските институции."

Иновация : Тази инициатива насърчава нов метод за повишаване на
електронното участие и демокрацията, тъй като позволява
на гражданите да регистрират своите инициативи и да
участват пряко в демокрацията.
Иновативният аспект се състои в това, че гражданите са
тези, които решават своите искания, тези, които трябва да
достигнат до минимален брой хора, и тези, които трябва да
се организират, за да направят всеобхватно искане:
групите от организатори трябва да се състоят от най-малко
7 граждани на ЕС, пребиваващи в най-малко 7 различни
държави-членки, и всяка инициатива е възможна във всяка
област, в която Комисията има право да предлага
законодателство.

Това е удобна за ползване платформа, в която можете да
видите различните начини за участие, да проучите
успешните искания, имате достъп до инструментариума за
участие и т.н.

Това е адаптивен и многофункционален инструмент, а ЕСИ
е на разположение на близо 450 милиона граждани на ЕС
в 27-те държави членки (и в целия свят, ако случайно
живеете извън ЕС като гражданин на ЕС).
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"През 2020 г. влезе в сила актуализирана и по-достъпна
версия на ЕКИ. Една четвърт от инициативите бяха
отхвърлени поради стриктното тълкуване и прилагане на
регламента от страна на Комисията. Съгласно новите
правила обаче на организаторите и на Комисията се дава
повече време за намиране на решение, включително
възможността за регистриране само на допустимите части
от дадена инициатива. Дава се и повече време за
подготовка на началото на събирането на подписи, както и
за всички други стъпки в процеса", което осигурява
непрекъснато подобряване и интегриране на участниците,
както и постепенно развитие на инициативата и/или
по-нататъшно разработване на инструмента.

Тази инициатива има потенциал да повиши уменията на
гражданите за решаване на проблеми, тъй като именно
това се изисква от тях: те трябва да намерят инициатива,
която решава актуален проблем/въпрос, който засяга
обществото.

Ефективност : От 2012 г. насам са подадени общо 65 искания, от които 44
са регистрирани, а 21 са отказани.

В социалната мрежа:
Twitter - 2 101 последователи
Фейсбук - 41 592 последователи

Всяка инициатива има различен брой последователи и
участници поотделно. Това е инструмент за определяне на
дневния ред.

Платформата е лесна за използване от участниците и
организаторите, а социалните мрежи се използват
ефективно, макар и само с 2 акаунта. Всяка инициатива
може да има своя собствена социална мрежа, така че да
умножи резултатите.

Потенциално
въздействие :

Тази инициатива, както вече споменахме, е за определяне
на дневния ред, което означава, че запознава участниците
с демократичните процеси, като им дава възможност да
достигнат до минимален брой хора, за да може тя да
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проработи, да предложат подходяща тема, да намерят
приобщаващ екип на организацията и т.н.

Някои инициативи, родени от тази платформа, са свързани
с правото на вода, защитата на животните, защитата на
малцинствата и др. Така че може да се счита, че тези
инициативи създават реално и положително въздействие
върху обществото.

Освен това процесът на подаване на искания е 100%
онлайн.

Предадени са общо 65 предложения от потребители, от
които 44 са приети.

Ниво на участие: Това е инициатива, която дава възможност на гражданите,
които достигнат минимален брой участници, определен от
Комисията, да определят политическия дневен ред на ЕС,
което представлява инструмент за определяне на дневния
ред.

Така че може да се заключи, че повишава нивото на
участие на гражданите към лицата, вземащи политически
решения, като представя различни предложения, които,
ако достигнат минимален брой участници и отговарят на
изискванията, могат да определят част от политическия
дневен ред.

Определено има потенциала да направи гражданите
по-отговорни към ролята им в процесите на вземане на
политически решения.

Ниво на обсъждане: Това е отворен процес с високи изисквания, за да бъде
предложението ви успешно, тъй като то ще повлияе на
политическия живот на ЕС.
Това са стъпките, които трябва да следвате, за да
участвате.

Първо, трябва да имате идея/проект, който може да се
превърне в европейска политика. След това е важно да
научите всичко за правните и политическите последици на
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вашия проект. След това е важно да определите целите на
инициативата си и да разработите и адаптирате
първоначалното си предложение на различни езици и
политически култури в Европа. След като сте регистрирали
искането си, трябва да убедите повече от един милион
европейци от поне 7 различни държави да подкрепят
вашата инициатива. След това трябва да водите диалог с
всички участващи и с хората, които са скептични към
вашия проект, като го разпространявате чрез социалните
медии. След като съберете подписите, разполагате с 3
месеца, за да представите сертификатите на Комисията.
След като бъдете признати за успешна инициатива, пред
вас ще се отворят нови врати: в официални разговори с
Комисията и в публично изслушване в Европейския
парламент. Накрая заключенията с изрядна документация
и оценка ще бъдат краят на инициативата.

Обобщение – Обща
оценка

Това е инициатива, която дава възможност на гражданите
да определят политическия дневен ред. Това е инструмент,
чийто анализ се различава от останалите, тъй като
включва много инициативи в една.

Независимо от това той е начин да се даде възможност на
гражданите да участват в дневния ред на ЕС, като не само
ги изслушва, но и им дава възможност да представят
идеите, в които вярват, подкрепени с минимален брой
подписи.
Следващата анализирана инициатива е част от този
процес, за да се покаже как той всъщност функционира.
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Лого::

Организация : Европейско Economic and Social Committee

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔ ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Европейско citizens

Използвана
платформа:

Online platform (web)

Описание : "Това е пакет от законодателни предложения за
безопасността на националните малцинства, набор от
правни актове на ЕС, които позволяват да се
насърчават правата на малцинствата, езиковите права
и защитата на техните култури. Накратко, обобщава
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основните ни цели: безопасност за малцинствата и
законодателен пакет за малцинствата."

Иновация : От 2012 г. насам, ако повече от един милион граждани
на европейско ниво от поне седем държави членки
подкрепят инициатива, предложена от група граждани,
Европейската комисия трябва да се ангажира с
предложението.

Това е метод за повишаване на електронното участие и
електронната демокрация.

В този случай целта на тази конкретна инициатива е да
се окаже правна подкрепа на малцинствата чрез
Комисията Европейско, която има много специфична
насоченост, различна от другите видове инициативи.

Дизайнът на платформата включва видеоклипове и
свидетелства, които разказват история, което много
лесно въвлича потребителя в посланието, което се
опитват да разпространят. Това също така е много
лесно, тъй като трябва само да се попълни формуляр,
за да се изпее предложението.

Инициативата осигурява подобряване на знанията, тъй
като предупреждава участниците за проблем, който
може би не е бил актуален преди, така че участниците
подобряват знанията си.

Освен това може да се счита, че тя има потенциал да
предизвика дълготрайна промяна в
механизмите/структурите в рамките на политическите и
социалните процеси, тъй като има за цел да осигури
правна подкрепа на малцинствата, за да им помогне да
запазят своите езици и култури. Така че тя може да
окаже въздействие както в политически, така и в
социален план.

Ефективност : Инициативата събра 1 320 000 изявления за подкрепа с
кампанията си за Европейско петиционно предложение
за МПП и достигна прага в 11 държави членки
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(Румъния, Словакия, Унгария, Латвия, Испания,
Хърватия, Дания, България, Словения, Литва, Италия)
преди крайния срок 3 април 2018 г. (за Европейска
гражданска инициатива са необходими 1 милион
подписа и 7 държави членки).

Публичното изслушване в Европейския парламент се
състоя на 15 октомври 2020 г.

Парламентът на европейско ниво организира пленарен
дебат по МППИ на 14 декември 2020 г. и гласува
резолюция на 17 декември 2020 г.
Освен това платформата е лесна за използване от
участниците и лесна за управление от организаторите.

Потенциално
въздействие :

Инициативата има потенциал да повиши знанията на
участниците, също така и в дългосрочен план, тъй като
може да се превърне в реално законодателство чрез
Комисията, ако получи достатъчно подкрепа.

Освен това тя има потенциал да ги запознае по-добре с
политическите процеси, тъй като тази инициатива ще
бъде включена в политическата програма на
Европейско комисията.

Технологичното въздействие е очевидно, тъй като
инициативата се провежда онлайн, за да участвате в
нея (трябва да се подпишете онлайн), и те
популяризират действията си онлайн чрез различни
видеоклипове и свидетелства.

Това е начин за сътрудничество в политиката чрез
онлайн канал, въпреки че се провеждат и събития лице
в лице.

Благодарение на подписите на участниците тази
инициатива може да представи своите законодателни
предложения пред Европейската комисия. Можете да
получите достъп до тях тук.

Ниво на участие: Трябваше да съберат минимум 1 милион подписа, за да
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получат възможност да представят предложението си
пред Комисията.

Стратегията беше разпространението на тяхната
инициатива чрез видеоклипове със свидетелства и
събития.

В този случай инициативата има потенциала да
направи гражданите по-отговорни към ролята им в
процесите на вземане на политически решения, тъй
като те могат да видят, че искането, което подписват,
става част от дневния ред на европейско ниво.

В допълнение към това тази инициатива прехвърля
популярен проблем, заедно с неговите решения, към
лицата, вземащи решения.

Ниво на обсъждане: Това е 100% отворен процес, в който всеки може да го
подкрепи, без да бъде дискриминиран заради личния
или професионалния си живот.

Цялата информация за инициативата можете да
намерите на нейния уебсайт, където можете да видите
всички документи и всеки детайл от дейностите чрез
пощенския списък.

След това е необходимо да попълните формуляр, за да
се абонирате за пощенския списък, където ще бъдете
информирани за всички дейности, които ще бъдат
организирани.

Намерете формуляра тук.

Обобщение – Обща
оценка

Това е пример за ЕСИ, обяснени в горния случай на
проучване. Чрез европейски граждански инициативи е
възможно в дневния ред да се включат темите, които
вълнуват европейските граждани.
Изискванията са високи, тъй като това ще повлияе на
живота на гражданите, но всеки е добре дошъл да
участва.
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Лого::

Организация : European Digital Bootcamps (EDIBO)

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔ ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : младите хора в партниращите страни

Използвана платформа: Website + Social medias

Описание : Проектът European DIGITAL BOOTCAMPS (EDIBO) е
насочен към драматичния проблем на младежката
безработица чрез укрепване на цифровите умения на
младите хора под 30-годишна възраст, които не учат и не
работят, със специален акцент върху младите хора на
възраст 25-29 години от групи в неравностойно
положение (с ниски доходи, жени, мигранти, младежи от
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селските райони). Данните показват, че в действителност
има голямо търсене на квалифициран персонал в
областта на ИТ, което пазарът не задоволява.

Иновация : Безработицата е най-голямата епидемиологична
катастрофа и един от основните фактори за социална
маргинализация.

Ето защо EDIBO се основава на иновативен подход,
който внимателно анализира нуждите на пазара, за да
улесни обучението на младите хора и тяхната заетост,
покривайки голямото търсене в областта на
информационните и комуникационните технологии
(ИКТ).

Споделят опит, увереност и мотивация, придобити след
участието им в обучението по цифрови умения и
предприемачество.

Ефективност : Второто издание започна на 6 август 2020 г. в Рига,
Латвия. 22 младежи започнаха обучението си в класната
стая, след което продължиха практическото обучение
чрез работни стажове.

В рамките на 200-часова интензивна обучителна
програма младежите придобиха умения по
програмиране на почти всички езици за програмиране.

Обучението се организира в рамките на проект EDIBO,
финансиран от Фонда за младежка заетост на ЕИП и
Норвежкия финансов механизъм.

Последният Digital Bootcamp в България приключи
успешно на 14 май 2021 г. Институтът за младежки
инициативи и иновации (ИМИ) като партньор по проекта
и организатор на всички 6 цикъла на обученията по
дигитални умения официално връчи сертификати и
поздравления на всички 26 NEETs, завършили последния
курс във Варна.

Екипът пожела много успехи в живота и кариерата на
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всички млади и мотивирани младежи, с които имаха
удоволствието да се срещнат.

Потенциално
въздействие :

След 36 месеца на проекта EDIBO се включиха 1050
млади европейци чрез активиране на тяхната пригодност
за заетост.

Развиване на умения с най-голямо търсене в областта
на информационните и комуникационните технологии и
цифровизацията, овластяване на младите хора за
активно участие в политиките за вземане на решения и
изразяване на тяхното мнение.
Проведените стажове в партньорските компании, успяха
да затвърдят знанията си и как да развиете профилните
лични и професионални умения в близко бъдеще.
EDIBO е насочен към младежи на възраст между 25 и 29
години, изложени на риск от социално или трудово
изключване, които в момента не учат и не работят.

Основната цел е тези млади хора да бъдат обучени чрез
безплатни и интензивни курсове, така че да могат да
вникнат в своите цифрови и трансверсални умения и да
постигнат позиция за намиране на работа, съобразно
новите си знания.
EDIBO си сътрудничи с компании, ангажирани с
трудовата заетост на младите хора, задоволявайки
техните нужди по отношение на професионалните
профили, свързани със света на ИКТ.

По този начин отговаря за създаването на планове за
обучение по заявка, проектирането и провеждането на
такива курсове, като разполага с експертен персонал в
тази област.

След приключване на периода на обучение
сътрудничещите си компании ще предложат на
студентите практически период, след което ще могат да
наемат студентите, които отговарят на техните нужди.

Ниво на участие: EDIBO е насочен към млади хора на възраст между 25 и
29 години, изложени на риск от социално или трудово
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изключване, които в момента не учат и не работят.

Основната цел е тези млади хора да бъдат обучени чрез
безплатни и интензивни курсове, така че да могат да
навлязат в своите цифрови и трансверсални умения и да
постигнат позиция за намиране на работа в съответствие
с новите си знания.

Ниво на обсъждане: EDIBO си сътрудничи с компании, ангажирани с
трудовата заетост на младите хора, задоволявайки
техните нужди по отношение на професионалните
профили, свързани със света на ИКТ.

По този начин отговаря за създаването на планове за
обучение по заявка, проектирането и провеждането на
такива курсове, като разполага с експертен персонал в
тази област.

След приключване на периода на обучение
сътрудничещите си компании ще предложат на
студентите практически период, след което ще могат да
наемат студентите, които отговарят на техните нужди.

Обобщение – Обща
оценка

Проектът насърчава обучението и заетостта на
младежите и се занимава с основните фактори за
социална маргинализация.
По този начин неговият иновативен подход за
определяне на нуждите на пазара покрива силното
търсене на подобряване на цифровите и
трансверсалните умения на младите хора и постигане на
позиция за получаване на нови работни места.
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Лого::

Организация : YDCMA organization (Youth Development Centre for
Mutual Aid)

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Младежи на възраст 18-30 години, които са готови да
участват активно в проекта и желаят да се учат.

Използвана платформа: Web site + Social Media + Blog + Digital Journal

Описание : The Youth е инициатива за запълване на празнината
между настоящото технологично образование в
университетите и реалните изисквания на пазара със
следните цели:

- споделяне на идеи и бменяна на добри практики;
- размисли от нов ъгъл и разширяване на хоризонтите;
- гласност на младите хора и тяхното ангажиране;
- развиване на своите качества и умения;
- изграждане на ценностите на гражданското общество
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и превръщане на света на по-добро място;
- изграждане на гражданско общество и подпомагане
на развитието на качествено образование с
практическа приложимост;
- подкрепа за успешната европейска интеграция на
страната.

Иновация : Аспектът "Иновация" включва основните ценности на
ЕС като социалното приобщаване и равното участие на
младите хора, запазването на общите ценности и
културното многообразие. В основата на инициативата
са кампаниите за повишаване на екологичната
осведоменост, които имат за цел да допринесат за
изграждането на устойчиво и разнообразно общество.

Ефективност : В продължение на години организацията използва, като
помощно средство в дейността си, за популяризиране и
разпространение на резултатите от нашите проекти,
младежкия бюлетин "TheVolunteers", който прерасна в
младежка медия "TheVolunteers", чрез създаването на
уебсайта www.theyouth.info.

Всяка седмица младите хора имат възможност да
подкрепят и развиват младежки медии, като активно
допринасят за дейностите по разпространение и
въздействие на проекта. Това е още една устойчива
дейност, която обхващаме в рамките на този проект,
стартирал през 2011 г.

Младежки бюлетин, който се развива като онлайн
медия. Младежкият вестник на The(y) Volunteers е
месечно издание с подбрани статии и интервюта,
публикувани на сайта theyouth.info.

Екземпляри от The Youth Journal можете да намерите в
библиотеките в Стара Загора, Казанлък и Велико
Търново.

Потенциално
въздействие :

Участниците имаха възможност да се развиват в личен
и професионален план чрез организиране на местни
събития и участие в обучения, обмени, местно
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инициативи и междунационални проекти, както и чрез
създаване на свои лични проекти.

Един от принципите на Европейския съюз е да
подкрепя младите хора. Те се нуждаят от тази
подкрепа - за образованието си, за работата си и за
създаването на семейство. Ето защо беше създадена
програмата "Младежта в действие", която по-късно
беше наречена "Еразъм+", а сега се нарича Европейски
корпус за солидарност.

Но могат ли младежите да работят в политиката
самостоятелно? Това е голям проблем в цяла Европа.
Обикновено младите хора се нуждаят от много време,
за да спечелят доверието на големите политически
партии. Опитните политици рядко дават шанс на
по-младите хора. Те смятат, че младите хора са твърде
наивни и не са реалисти. Участниците имаха
възможност да се развиват в личен и професионален
план чрез организиране на Местни събития и участие в
обучения, обмени, Местни инициативи и
междунационални проекти, както и чрез създаване на
свои лични проекти.

Един от принципите на Европейския съюз е да
подкрепя младите хора. Те се нуждаят от тази
подкрепа - за образованието си, за работата си и за
създаването на семейство. Ето защо беше създадена
програмата "Младежта в действие", която по-късно
беше наречена "Еразъм+", а сега се нарича Европейски
корпус за солидарност.

Но могат ли младежите да работят в политиката
самостоятелно? Това е голям проблем в цяла Европа.
Обикновено младите хора се нуждаят от много време,
за да спечелят доверието на големите политически
партии. Опитните политици рядко дават шанс на
по-младите хора. Те смятат, че младите хора са твърде
наивни и не са реалисти.

Ниво на участие: Създаване на благоприятни условия за реализиране и

97



разпространение на творчески идеи и продукти,
допринасящи за насърчаване на разбирателството и
приятелството между младите хора в региона;

Насърчаване на организирането, финансирането,
разработването и провеждането на събития за
популяризиране на творчеството на млади таланти и за
осъществяването на други дейности, които да
спомогнат за откриването и подпомагането на млади
творци;

Създаването на благоприятни условия за
популяризиране на културата и изкуствата на
балканските народи и народите от Югоизточна Европа
в останалата част на Европа и света;

Създаване и поддържане на контакти с физически и
юридически лица от страната и чужбина,
осъществяващи дейности, сходни с тези на Сдружение
"Младежки център за развитие - Взаимопомощ";

Ниво на обсъждане: Организацията работи с различни публични и частни
организации по Национално и Европейско Ниво, като
НПО, публични органи, които подпомагат
разпространението и изпълнението на проекта.

Те проучват потребностите на младите хора в страната
и действат за развитието на политики в полза на
младежта. Чрез политиката ние решаваме не само
личните си проблеми, но и проблемите на цялото
общество.

Младите хора могат сами да създават политически
партии и да работят върху това, което ги вълнува
най-много. Да съдействат за обмена на информация,
политики и практики.

Обобщение – Обща
оценка

Организацията работи с различни публични и частни
организации по Национално и Европейско Ниво, като
НПО, публични органи, които подпомагат
разпространението и изпълнението на проекта.
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Те проучват потребностите на младите хора в страната
и действат за развитието на политики в полза на
младежта. Чрез политиката ние решаваме не само
личните си проблеми, но и проблемите на цялото
общество.

Младите хора могат сами да създават политически
партии и да работят върху това, което ги вълнува
най-много. Да съдействат за обмена на информация,
политики и практики.

Лого::

Организация : Сдружение Знам и Мога

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО
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Целева група : Млади хора между 16 – 30

Използвана платформа: Website + Social Media

Описание : Участието в социалния живот е основно право на младите
хора. Това е възможността да изразяват мнение и да
оказват влияние върху хода на събитията, които ги
засягат, и се отнася за всички области на техния живот -
от семейството, до училището, месните общности,
обществените услуги и по-широката държавна политика.

Участието не се изразява само в гласуване веднъж на 4-5
години. То се състои в това да допринасяме за процесите,
които засягат живота ни, като се започне от поддържането
на местното игрище например и се включат решенията за
училищното образование, осиновяването или
бракоразводните процедури, планирането и изпълнението
на младежките политики и програми, консултациите и
оценката на политиките от общ интерес (околна среда,
междунационални отношения, икономика и т.н.).

Иновация : Youth Pool е пряко свързан с цел № 9 за младежта -
пространство и участие за всички. В тази цел се посочва,
че "младите хора са недостатъчно представени в
процесите на вземане на решения, които ги засягат,
въпреки че тяхното участие е от решаващо значение за
демокрацията. Те се нуждаят от достъп до пространства в
своите общности, които да подпомагат тяхното лично,
културно и политическо развитие". Такива пространства
са благоприятни за младежта механизми и структури,
физически или виртуални, които подкрепят участието и
самостоятелността на младите хора във всички области
на обществото.

Ефективност : Пространствата за участие са свързани с възможностите
за упражняване на това право. Това означава улеснен
достъп, ангажираност, мотивация, придобиване и
развиване на умения и компетенции за водене на
преговори и застъпничество за съществуващите нужди.

Младите хора често са представлявани от някой друг, без

100



или с много ограничено пространство за себеизразяване
и участие. Политиките за младежта в различните Нивове
се разработват без консултации с лицата, към които са
насочени, което води до пълно откъсване от социалните,
политическите, образователните и други процеси в
тяхната общност.

Стратегията на ЕС за младежта и свързаните с нея
дейности допринасят за постигането на 11-те Европейско
младежки цели, които са резултат от процеса на Диалог
за младежта в ЕС през 2017-2018 г. Тези цели
представляват многостранни предизвикателства,
засягащи живота на младите хора, и са насочени към
мобилизиране на междусекторни области за тяхното
преодоляване.

Потенциално
въздействие :

Youth Pool ще създаде база от знания за потенциални
двустранни или многостранни проекти и дейности в
областта на младежта. Организациите и институциите
могат да се ангажират взаимно и да си сътрудничат по
отношение на националните нужди и бъдещи стратегии.
Ще бъде постигнато взаимно обучение и междукултурно
разбирателство между участниците в Youth Pool и
участващите организации и институции.

Youth Pool е процес, изграден върху три основни
принципа:

Взаимоотношения и връзки

Youth Pool дава време за развитие на взаимоотношенията
между участниците, които споделят общи ценности,
надежди и виждания, като в същото време са водени от
общи нужди. Той изследва различията между младите
хора, като ги разглежда като предимство за всяка отделна
връзка, като същевременно осигурява безопасно
пространство за дебати, обсъждане и надграждане на
тези различия.

Хибридност на методите
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Youth Pool се опитва да използва възможностите, които
произтичат от цифровата свързаност, за да повиши
действията за физическите пространства. Дейностите на
Youth Pool са както цифрови, така и физически по начин,
по който младите хора, които се интересуват и са
мотивирани, ще имат възможност да участват и да
изразят мнението си по важни за тях въпроси.

Насърчаване на подхода "отдолу нагоре" към участието

Youth Pool е ново предложение за младежко участие. То е
в отговор на необходимостта от свързване, споделяне,
изграждане на общи виждания и действие.

Ниво на участие: В съответствие с развитието на Европейския съюз в
областта на младежта и нашата визия за пълноценно
младежко участие разработихме нов подход за
овластяване на младите хора и насърчаване на хибридна
младежка работа (цифрова и физическа) без географски
и социално-икономически ограничения - Inter Alia's Youth
Pool.

Youth Pool предвижда поредица от неформални (онлайн)
дейности, насочени към и организирани от младите хора,
за младите хора. Youth Pool кани млади хора от различни
среди да се съберат заедно, за да споделят, развиват и
практикуват собствените си идеи за промяна.

Ниво на обсъждане: Предвиждаме 4 виртуални срещи (всяка от които ще
надгражда постиженията на предходната), включващи
неформални дейности, работа в екип, консултации с
експерти и работа по документи:

Среща № 1 (март 2021 г.): Изграждане на екип и цели
Участниците се срещат за първи път и се опознават.
Научават се как да правят проучвания за местната
младеж и анализ на нуждите.

Среща № 2 (април 2021 г.) - Потребности
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Участниците представят резултатите от своите
проучвания под формата на анализ на потребностите.
Провежда се картографиране на интересите и целият
Youth Pool се разделя на работни групи въз основа на
техните интереси. Участниците се научават и как да
търсят най-добри практики и решения на
идентифицираните предизвикателства.

Среща № 3 (май 2021 г.) - Решения

Участниците представят резултатите от своето търсене.
Те придобиват умения за застъпничество и се научават да
изготвят предложения за интервенции на местно ниво.

Среща № 4 (октомври 2021 г.) - Оценка

Участниците представят осъществените интервенции и
оценяват процеса на работа в екип и резултатите от
интервенциите.

В рамките на 8 месеца участниците в Youth Pool проучват
предизвикателствата в своята общност, срещат се с хора
от цял свят, споделят знания и опит, сътрудничат си с
местното общество и изпълняват интервенции за
застъпничество за правата на младите хора и за промяна.
Младите хора ще се свържат с други млади хора, ще се
ангажират със своите общности и ще получат възможност
да си представят и да работят за желаната промяна.

Обобщение – Обща
оценка

Стратегията на ЕС за младежта (2019-2027 г.) "Насърчава
участието на младите хора в демократичния живот,
подкрепя социалната и гражданската ангажираност и има
за цел да гарантира, че всички млади хора разполагат с
необходимите ресурси, за да участват в обществото". Тя
се фокусира върху три основни области на действие:

Ангажиране - пълноценно гражданско, икономическо,
социално, културно и политическо участие на младите
хора.
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Свързване - връзки, отношения и обмен на опит за
солидарност и бъдещо развитие на Европейския съюз.

Овластяване - насърчаване на младите хора да поемат
отговорност за собствения си живот и да се справят с
различни предизвикателства.

Трудностите, които могат да възникнат по време на
проекта, са ангажираността на участниците в дългосрочен
план и комуникационните бариери.

Лого::

Организация : Джуниър Ачийвмънт България

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО
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Целева група : Ученици от средните училища до младежи в
университети

Използвана платформа: Website + Social Media + Blog

Описание : Инициативата "Мениджър за един ден" има за цел да
предостави на ученици от средните училища и
университетите възможност да се запознаят с личните и
академичните изисквания на ежедневните бизнес
операции.

Освен това "Мениджър за един ден" насърчава ученето
чрез преживяване и насърчава продуктивните
взаимоотношения между бизнеса, образованието и
общността. Инициативата се радва на голям успех в цял
свят. Всяка година бизнесмени, политици и лидери от
всички сфери на живота служат като пример за
подражание на младите хора, като предават своите
знания и практически опит чрез партньорство със
студентите.

Иновация : Инициативата е в пълен синхрон с политиката на
Европейския съюз да направи образованието
практическо, така че младите хора да получат реална
подготовка за реалния свят на бизнеса, политиката,
предприемачеството и икономиката.
Осъзнавайки своята социална отговорност, домакините
потапят своите "мениджъри за един ден" в ежедневната
им работа, показват им отвътре как работи техният
сектор и ги вдъхновяват да открият професионалното си
призвание, да разберат как могат да изразяват мнението
си и да бъдат чути.

Ефективност : През 2008 г. над 220 държавни институции и водещи
български и международни компании и
неправителствени организации се включиха в
"Мениджър за един ден", като дадоха шанс на над 1000
ученици от езикови, математически и професионални
гимназии от цялата страна за отличен старт в бъдещата
им професионална кариера.
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Млади "мениджъри за един ден" в предишните издания
на инициативата са били над 5000 ученици с ментори от
над 400 различни компании и институции в България.

Потенциално
въздействие :

Един ден, изпълнен с вдъхновение и възможности, може
да бъде от ключово значение за професионалното
ориентиране на младите хора, както и за тяхната
мотивация за успех. Участниците имаха възможност да
се доближат до света на бизнеса в различни сектори и
индустрии. Според мениджърите на водещи компании
най-голямата мотивация за развитието им в България са
възможностите и хората и те посъветваха младите
предприемачи да се развиват в области, които ги
вълнуват и в които могат да бъдат полезни.

Ниво на участие: По време на деня на "Мениджър за един ден" в София
около 500 студенти и топ мениджъри се събират на
церемония по откриването сутринта. Те трябва да
прекарат деня заедно и да се върнат вечерта, за да
споделят опита си от натоварения бизнес ден. През деня
се създава кратък - до 20-минутен - филм, който показва
какво се е случило с някои от участниците в компаниите
домакини.

Ниво на обсъждане: Най-утвърдената програма за първоначално
професионално ориентиране дава възможност за
професионална реализация на ученици и студенти на
възраст между 16 и 23 години и е запазена марка на
образователната организация Джуниър Ачийвмънт, която
се провежда ежегодно в около 100 държави по света.

Организаторите от Джуниър Ачийвмънт България
приканват повече работодатели да бъдат активни и да
участват, приемайки стажа на ученици и студенти, за да
могат повече млади хора да направят своя
професионален избор навреме. Всяка година около 400
приемащи организации отварят вратите си за общо 1000
стажанти, а миналата година, например, близо 2800
младежи са кандидатствали за позиции в "Мениджър за
един ден".
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Първото виртуално издание на инициативата на
Джуниър Ачийвмънт "Мениджър за един ден" се проведе
на 23 март тази година и се оказа едно от най-успешните
досега. Въпреки необичайната ситуация, която наложи
кампанията да се проведе онлайн, повече от 700
ученици и студенти станаха мениджъри за един ден във
водещи български и интернационални компании и
организации.

Обобщение – Обща
оценка

Чрез кампанията "Мениджър за един ден" младите хора
получават уникалната възможност да съчетаят
теоретичните знания с практическия опит в реалния
живот.

Те се потапят в дейността на реална
компания/институция, което им позволява да погледнат
на "работата" от друг ъгъл. Вярно е, че най-много се
радват на срещите със служителите, на новото
отношение към тях (като към големи и важни хора) и,
разбира се, на подаръците, които получават. Те участват
в реалния процес на търсене на работа - да преглеждат
обявените позиции, да пишат и изпращат мотивационни
писма и да тръпнат в очакване на отговора за избор на
работодател. Научиха се как да се представят по-добре
и опознаха силните си страни.

Недостатъците са ограничените места в сравнение с
броя на младите хора, които искат да участват.

107



Лого::

Организация : Български Младежки Форум

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Младите хора на Европейско Ниво

Използвана платформа: Website + Social Media + Handbook + Newsletter

Описание : В резултат на обучителния курс "Младежка работа срещу
фалшивите новини" беше изготвен и публикуван онлайн
наръчник "Борба с фалшивите новини".
Проектът "Youth work VS Fake News" по програма
"Еразъм+" има за цел да проучи силата и ролята на
младежите за справяне с проблема с фалшивите новини
и да анализира ролята и въздействието на съобщенията в
средствата за масова информация, за да ги информира
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колко важен е техният глас за обществото и как могат да
направят промяна чрез прилагането на различни
социални, цифрови и икономически политики.

Иновация : Целта на наръчника "Борба с фалшивите новини" е да
послужи на младежките работници като инструмент за
филтриране на новините, които те или техните връстници
консумират всеки ден. Той дава отговори на въпроса какво
са фалшивите новини и как да се борят срещу тях, както и
да научат за своите права и привилегии, като използват
висококачествени източници.

Тя предоставя подходящи и ефективни инструменти за
снабдяване на младите хора със знанията, от които се
нуждаят, за да подобрят живота си в социален,
икономически и цифров аспект. Също така в наръчника са
приложени експерименти на открито и онлайн с
последващи резултати и статистически данни, за да се
даде повече информация на младежките работници за
това как проблемът е актуален и жив в наши дни сред
младите хора, за да разберат съвременния политически
свят. Наръчникът е създаден от участниците в
обучителния курс и е проектиран от екипа от обучители.

Ефективност : В резултат на обучителния курс "Фалшиви новини срещу
младежка работа" участниците подобриха компетенциите
си за това как да бъдат по-информирани за правата си и
за възможностите, които им се предоставят в Национално
и Европейско Ниво.

Експериментите на открито показват, че младите хора не
са добре запознати с това, което държавата може да им
предостави. Онлайн експериментът показва, че е
по-вероятно хората да не са наясно с шансовете, от които
могат да се възползват.

Наръчникът е полезен инструмент за младежките
работници, за да задълбочат познанията си и да получат
разбиране за това колко е важно младите хора да бъдат
информирани.
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Потенциално
въздействие :

Потенциалното въздействие се състои в това, че тя може
да предостави на работещите с младежи творчески
инструменти, дейности и методики за изследване на
медийната грамотност, цифровите компетентности и
насърчаване на междукултурните компетентности и
разбирането на многообразието. Те могат да споделят
опита от разглеждането на национално ниво сред
участниците. Участниците могат да развият умения за
анализиране и оценяване на силата и въздействието на
медийните образи и послания и могат да бъдат в
състояние да провеждат и разпространяват наръчник за
младежки работници.

Ниво на участие: 19 млади хора от шест европейски държави се събраха,
за да обменят теоретични знания за фалшивите новини.
По време на обучението се проведе практически
експеримент. Нивото на участието се установява чрез
активното участие на младите хора в кампании за
фалшиви новини и обмяната на практически опит.

Ниво на обсъждане: Участниците имат равностойно участие в инициативата,
като различните гледни точки и дискусии се вземат
предвид при постигането на общо решение за резултатите
от проведените дискусии. Откритият дискурс сред
младите хора и обществото е насърчен с най-висока
степен на приемане.

Обобщение – Обща
оценка

Новите информационни и комуникационни технологии
позволиха безпрецедентна ескалация на производството,
разпространението и потреблението на невярно
съдържание в киберпространството, което има огромно
въздействие върху обществото. Дейностите допринасят за
постигане на целите на устойчивото развитие, като
предоставят на младите хора необходимите знания,
действия, ценности и комуникационни умения, за да
допринесат за цялостното им развитие, като по този начин
им дават възможност да правят здравословен избор в
живота. Тези избори, решения и действия ще насърчават
общоприетите ценности, като уважение и диалог, и ще
спомогнат за приноса към нашето Национално и
Европейско развитие.
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Мащабът на проекта би могъл да бъде по-широк, за да се
оптимизират резултатите и да се достигне до повече хора.

Лого::

Организация : Зелен човешки град

Ниво : НАЦИОНАЛНО ✔МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Граждани на град Скопие

Използвана платформа: Web site + Social Media + Handbook + Newsletter

Описание : MojGrad е независима платформа, която дава
възможност за гражданско участие в процеса на вземане
на решения в Общинския съвета на град Скопие.
Платформата е виртуална инфраструктура за
изграждане на автентична общност, насърчаваща
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радикалната концепция за пряка демокрация на местно
ниво. Потребителите на платформата заедно култивират
духа на общността MojGrad чрез колективно
разработване на практически решения на градските
предизвикателства, ръководейки се от принципите на
екологията, устойчивото развитие и солидарността.
MojGrad е дигитално продължение на коалицията от
граждански сдружения Зелен човешки град.
MojGrad се описва като инструмент за демократизация,
като в краткосрочен план има за цел да допринесе за
текущото решаване на проблеми, непрекъснатия контрол
и надзор на местното управление от страна на
гражданите и повишаване на прозрачността на работата
на град Скопие. В дългосрочен план целта е да се
възстанови суверенитетът на местното самоуправление
на гражданите чрез институционална трансформация,
която постепенно ще доведе до предаване на
управлението на града на общността, вместо на елита на
политическите партии.

Иновация : Що се отнася до социалната иновация, платформата
MojGrad дава възможност на всеки потребител да
повдигне определен въпрос на местно ниво и да
предложи решение. Предложенията трябва да са
свързани с подобряване на общото благосъстояние в
град Скопие и да засягат местни проблеми, които са от
интерес за гражданите. Те трябва да са етично и
морално обосновани, с акцент върху това да допринесат
за един по-хуманен, по-зелен и по-красив град.
Всички подадени предложения се преглеждат и
одобряват от администраторите, преди да бъдат
публикувани, за да се предотврати злоупотреба с
платформата. Потребителите имат възможност да
изразят мнението си по всеки от повдигнатите въпроси и
предложените решения чрез коментари, както и чрез
гласуване. Опцията за гласуване придава на
предложенията измерение на "публична петиция", като
замества други уебсайтове, които са били използвани в
частта за публични петиции.

Едно от основните предимства на платформата MojGrad
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е, че някои от нейните основатели са общински
съветници в град Скопие, което означава, че те могат
директно да внасят предложенията на гражданите в
Общинския съвет и да ги представят по време на
сесиите. По този начин тези съветници действат като
"пратеници" на изразената воля на гражданите по време
на сесиите на Общинския съвет.
По този начин платформата има за цел да задълбочи
разговорите в публичната сфера и да намери решения
чрез ангажиране на различни гледни точки. Освен това тя
създава пряка връзка между гражданите на Скопие и
Общинския съвет.
По отношение на технологичната иновация платформата
е много удобна за ползване и лесна за навигация.

Ефективност : До средата на юни 2021 г. гражданите на град Скопие
бяха подали общо 37 предложения чрез платформата
MojGrad, които се отнасяха до редица въпроси,
включително инфраструктурни, екологични и културни.
Броят на гласовете за всяко предложение е различен и
варира от 100 до над 1000.
Платформата е използвана и от граждани на други
градове, като например град Битоля, а инициативата им
за закриване на зоологическата градина поради
неадекватните условия и отношение към животните,
пребиваващи в нея, е събрала подкрепата на над 4600
потребители. Потребителите са предимно млади хора.
Предложенията с най-много гласове са представени на
върха на съответните градски съвети.

Потенциално
въздействие :

Общо 7 предложения са внесени в Общинския съвет на
Скопие. За съжаление, нито едно от предложенията не
е прието и не са предприети действия от Общинския
съвет на Скопие. Освен това до Градския съвет на
Битоля е внесено 1 предложение, което все още е в
процес на разглеждане.

Независимо от това платформата стимулира местната
гражданската активност, допринасяйки за създаването на
култура на участие. Тя също така е насърчила
познанията на гражданите за демократичния процес и
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вземането на решения и е послужила като канал за
повишаване на осведомеността по ключови въпроси.

Ниво на участие: Уебсайтът MojGrad дава възможност на всеки, който
проявява интерес, да създаде профил и да участва
активно в коментирането и гласуването на
съществуващите предложения, както и в създаването на
нови предложения. Вече направените предложения и
дискусиите по тях са публично достъпни и не е
необходима регистрация. По този начин чрез тази
платформа гражданите могат да се информират за
актуалните проблеми в тяхната местна общност и
предложените подходи за преодоляването им, както и да
обменят мнения и становища.

Уебсайтът MojGrad има потенциала да развие сред
своите потребители осведоменост за проблемите в
областта на цифровото гражданско участие и
демокрацията, както и за всички предизвикателства,
произтичащи от тези постижения.

Ниво на обсъждане: Както вече споменахме, дискусиите са в центъра на
платформата MojGrad и засягат важни въпроси на местно
ниво. Основните им методи, свързани с обсъждането, са
свързани с излагането на участниците на различни
гледни точки по един и същ въпрос. Онлайн дискусиите и
другите събития са отворени за желаещите да участват.

Обобщение – Обща
оценка

Инициативата представлява гражданско движение за
решаване на въпроси, на местно ниво, с помощта на
подходящи и лесни за използване цифрови инструменти.
Платформата MojGrad дава възможност на гражданите
да определят политическия дневен ред на местното
правителството.

Ангажираността на младите хора в тази платформа може
да се насърчи чрез засиленото ѝ популяризиране в
каналите на социалните медии. Освен това тази
инициатива може да се възползва от задълбочена оценка
на причините за отхвърляне на предишни предложения
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от страна на град Скопие и по този начин да послужи за
разработването на бъдещи предложения.

Лого:

Организация : Kolektiv Z - Млади приятели на Земята Македония, в
сътрудничество със SmartUp - Social Inovation Lab

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Македонски граждани, млади хора

Използвана платформа: Website: www.zelenglas.mk

Описание : Zelen Glas е онлайн платформа/виртуално
пространство, което има за цел да увеличи достъпа на
гражданите до трансформиращи действия, насочени
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към подобряване на благосъстоянието на общностите и
планетата.
Тази платформа предлага възможности за съвместно
мислене, планиране, организиране и изграждане на
местни и регионални решения за социално справедливо
и екологично бъдеще. Потребителите на платформата
могат да споделят своите виждания за бъдещето, като
попълнят подробно формуляр, и да намерят полезна
информация за текущи инициативи и дейности в
раздела "Дейности" на уебсайта. Платформата е
разработена от Kolektiv Z - Млади приятели на Земята
Македония, в сътрудничество със SmartUp - Social
Inovation Lab.

Иновация : Ключовият подход на тази платформа/виртуално
пространство е междусекторният подход, като се виждат
и оценяват различните форми на неравенство и
системно потисничество, когато те често действат
заедно по сложен и кумулативен начин, за да се разбере
и действа в посока на системна промяна и социална
справедливост. Чрез междусекторен подход към
изграждането на движения те се справят със
социалните и екологичните предизвикателства, като
създават платформи като тази за съвместно виждане и
колективно трансформиращо действие.

Платформата се основава на необходимостта от силен,
единен фронт с радикална визия за бъдещето,
вкоренена в солидарността, справедливостта и грижата
за общностите и околната среда. Ето защо тази
платформа има за цел да улесни създаването на
Национално зелено споразумение, като път за
постигане на справедливо и устойчиво общество, както
колективно се предвижда.

Ефективност : Досега платформата Zelen Glas е улеснила събирането
на над 100 визии за бъдещето, има над 60 регистрирани
индивидуални активисти и над 40 организации.
Коалицията на бъдещето пък има над 200 членове.

Потенциално Процесът на събиране на визии за бъдещето приключи
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въздействие : през юли 2021 г., а окончателните политики, основани на
визията, ще бъдат съобщени на всички съответни
национални правителствени и неправителствени
институции, органи за вземане на решения и
парламента.

Визиите, споделени чрез платформата, ще послужат
като основа за разработването на Национално зелено
споразумение. Зеленото споразумение на Национално
ще бъде част и от Европейското зелено споразумение,
което ще бъде представено на Европейската комисия и
на членовете на ЕП и органите на ЕС, работещи по
Зелената програма за Западните Балкани, и ще бъде
представено на преговорите за климата във
Великобритания през следващата година.

Ниво на участие: Потребителите на платформата могат да представят
вижданията си за бъдещето и да коментират
публикуваните статии по различни екологични въпроси.

Ниво на обсъждане: Докато потребителите на платформата могат да
коментират статиите, публикувани в платформата,
обобщените визии за бъдещето не се публикуват и
следователно не могат да бъдат обсъждани и
коментирани.

Обобщение – Обща
оценка

Тази платформа се основава на необходимостта от
увеличаване на демократичното участие на широката
общественост и по-специално на младите хора по
ключови екологични и други взаимосвързани въпроси.
Тъй като обобщените чрез платформата "виждания за
бъдещето" ще бъдат взети предвид при изготвянето на
Национално споразумение за зелена икономика,
платформата допринася за създаването на преки връзки
между гражданите и политиците.
Въпреки това те биха могли да предприемат конкретни
стъпки за увеличаване на нивовете на обсъждане в
платформата, като създадат възможности за дискусии,
организират онлайн събития, отворени за широката
общественост, и създадат работни групи, в които

117



младежите и амбициозните политици да обменят идеи и
политически позиции.

Лого::

Организация : Национален младежки съвет на Македония (НМСМ)

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Младеж

Използвана платформа: Website: www.nms.org.mk

Описание : Национален младежки съвет на Македония (НМСМ) е
представителен орган на младежките организации в
страната. НМСМ обединява 51 организации, 17
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младежки организации, 20 младежки организации, 1
съюз, 7 младежки крила на други организации и 6
асоциирани членове, с цел насърчаване и защита на
правата на македонската младеж.

Членовете на НМСМ са разнообразни, като обединяват
организации, работещи в Национално и Регионално
Ниво, селски и градски райони, студентски организации,
клонове на интернационални организации и други
видове организации. В процеса на постигане на своите
цели НМСМ представлява интересите на младите хора в
страната, независимо от техния социален и
икономически статус, пол, раса, етнически и културен
произход, политически и религиозни убеждения,
сексуална ориентация, полова идентичност или друг вид
различия.

От 29 ноември 2015 г. НМСМ е част от семейството на
младежките организации на Европейско, наречено
Европейски младежки форум (EYF).

Иновация : За успешното постигане на целите си НМСМ използва
разнообразни дейности, включително чрез насърчаване
на процесите за разработване на подходящи политики,
които осигуряват социално и личностно развитие на
младите хора, и чрез организиране на кампании и
дейности за повишаване на обществената осведоменост
в области, които са важни за младите хора. В
допълнение към това те предлагат застъпничество и
действия в полза на интересите на младите хора и
младежките организации чрез представяне на техните
интереси пред институциите. Те организират изграждане
на капацитет на организациите членки и младежите,
срещи, консултации, семинари и други форми на
образователни дейности в областта на младежката
политика. Опитват се да подобрят положението на
младежите в обществото чрез насърчаване и действия
за засилване на младежкото участие в процеса на
вземане на решения, насърчаване на младежкия
активизъм, младежката информация и активното
гражданско участие сред младите хора.
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Ефективност : В НМСМ членуват 51 организации, включително
младежки организации, организации за младежи, съюзи,
младежки крила на други организации и асоциирани
членове, представляващи различни заинтересовани
страни в младежкия сектор, но също и младежи с
различен произход. Те имат значителна ангажираност в
своите платформи за социални медии, като страницата
им във Facebook набира над дванадесет хиляди
последователи, страницата им в Instagram - над
осемстотин последователи, а страницата им в LinkedIn -
сто и петдесет последователи.

Потенциално
въздействие :

НМСМ дава възможност на младежките организации да
участват ефективно в процеса на вземане на решения и
създаване на политики на национално ниво. Освен това
проектите са насочени към редица области,
представляващи интерес за младите хора, включително
професионално развитие и икономическа независимост
на младите хора чрез устойчива система за изграждане
на умения и компетентности, съобразени с нуждите на
пазара на труда, насърчаване на предприемаческите
възможности на младите хора и засилване на
перспективите за заетост на младите хора,
предоставяне на мотивирани млади хора на умения за
работа в техните общности, предоставяне на
възможност на младите хора да участват в обществения
живот и в процеса на вземане на решения по въпроси,
които засягат техния живот, общностите и македонското
общество като цяло, и др.

Ниво на участие: Като най-големия младежки представителен орган,
НМСМ е включен в работните групи за разработване на
законодателство, свързано с младежта, Национално
стратегически документи, процеси на създаване на
политики и изпълнение на програми, свързани с
младежкото участие, политика, активност и заетост.

Ниво на обсъждане: НМСМ често организира онлайн и лични събития, на
които младежите могат активно да обсъждат даден
въпрос, да представят своята гледна точка, да се
ангажират с идеите, убежденията и знанията на другите.
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Чрез този метод на обсъждане лицата, както и
представителите на организациите, имат възможност да
се учат един от друг, да обсъждат наболели въпроси,
както и да чуят мнението на ключови политически
фигури и да ги предизвикат директно.

В повечето случаи основното средство за обединяване
на лица с цел обсъждане е чрез онлайн събития и
уебинари, в които участниците могат да се ангажират с
идеите, убежденията и знанията си по въпроси, свързани
с цифровото гражданско участие. Тези уебинари се
провеждат често и имат различна тема за всеки от тях,
като се обсъждат параметрите на интернет и
предизвикателствата, които той поставя пред правата на
човека и демократичното участие.

Освен това организацията изготвя доклади по държави,
в които се представят и анализират различни
политически решения, в които Институтът, както и други
участници, могат обстойно да проучат и представят
въпроси на високо ниво. Тези доклади се споделят със
съответните политически институции и имат за цел да
повлияят на политиката чрез средствата на
изследването.

Обобщение – Обща
оценка

В качеството си на обединяваща организация
Национално младежкият съвет на Македония
предоставя уникална възможност за обединяване на
младежки организации, които работят в различни
области, за да се ангажират с някои от най-наболелите
проблеми, с които се сблъскват младежите в страната.
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НМСМ разполага със солидна вътрешна управленска
структура и капацитет за организиране както на офлайн,
така и на онлайн събития, фокусирани върху различни
области, представляващи интерес за младите хора, като
по този начин повишава участието в електронната
демокрация и поддържа висок стандарт на обсъждане.

Лого::

Организация : Фондация "Отворено общество"- Македония;
Реактор - Изследване в действие;
Център за граждански комуникации и Eurothink -
Център за европейски стратегии.

Ниво : ✔ НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

РЕГИОНАЛНО ✔ ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Организации на гражданското общество, включително
младежки организации
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Използвана платформа: Website (www.dijalogkoneu.mk), Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter

Описание : Проектът "Диалог с гражданските организации -
платформа за структурно участие в процеса на
интеграция в ЕС" има за цел да улесни смисленото и
структурирано участие на гражданското общество,
което изразява мнението на гражданите, за да повлияе
на ключови секторни реформи в процеса на
присъединяване към ЕС.

Изпълнението на проекта започна на 1.4.2019 г. и ще
приключи на 31.3.2022 г. По-специално проектът е
насочен към постигането на три цели, както следва:

1. Създаване на платформа, която да структурира
участието на организациите на гражданското общество
в консултациите и процеса на вземане на решения,
свързани с присъединяването на страната към ЕС.
Проектът ще създаде платформа, която ще
структурира участието на организациите на
гражданското общество в институционалните
механизми за консултации, като по този начин ще
увеличи наличността на информация и ще подкрепи
участието в процеса на вземане на политически
решения, свързани с процеса на присъединяване към
ЕС.

2. Укрепване на официалните механизми за
консултации с гражданското общество

Същевременно проектът цели да увеличи влиянието на
гражданското общество върху секторните реформи в
процеса на присъединяване към ЕС и ще работи върху
всички институционални механизми за консултации
между правителството и гражданското общество.

3. Увеличаване на въздействието на гражданското
общество върху присъединяването на страната към ЕС
Проектът се стреми да увеличи влиянието на
гражданското общество върху политиките, свързани с
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процеса на присъединяване към ЕС, чрез създаване на
политики, основани на доказателства, разработване на
политически документи (доклади в сянка, кратки
политически доклади, становища) в ключови сектори и
политики за реформи в рамките на процеса на
присъединяване към ЕС.

Иновация : Проектът се изпълнява чрез няколко групи
интервенции/дейности, които включват: разработване
на функционална уебплатформа като централна точка
за разпространение на информация за организациите и
институциите на гражданското общество; провеждане
на изследвания за измерване на ангажираността и
участието на гражданското общество; организиране на
събития и обществени консултации; наблюдение на
работата на секторните работни групи чрез изготвяне
на анализи и доклади; разработване на визуални
диаграми на основните изводи от работата на
секторните работни групи с цел подобряване на
разпространението на информация за този процес сред
гражданите; изготвяне на видеоматериали,
образователни видеоклипове, учебни материали и
други подобни; изготвяне на декларация за прозрачност
на преговорния процес; излъчване на срещи на Съвета
за сътрудничество между правителството на РНМ и
гражданското общество; организиране на годишни
конференции по въпроса за участието на гражданското
общество в създаването и прилагането на секторните
политики.

Ефективност : Над 290 организации на гражданското общество,
работещи в различни области, са се регистрирали в
платформата. С регистрацията си организациите
получават достъп до най-актуалната информация за
преговорните екипи, секторните работни групи и Съвета
за развитие и сътрудничество на гражданското
общество.

Потенциално
въздействие:

Изпълнението на дейностите по проекта се очаква да
увеличи обхвата на наличната и подходяща
информация за гражданите относно процеса на
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присъединяване към ЕС, но също така да осигури
по-добро разпространение на информацията и да
повиши капацитета за участие на гражданското
общество в създаването на политики. По-специално,
дейностите по проекта ще създадат официален
механизъм за работа в мрежа на гражданското
общество, по-голяма прозрачност на институциите в
процеса на присъединяване към ЕС и активно участие
на гражданското общество в процеса на вземане на
решения, което ще осигури по-голямото му въздействие
върху политиките.

Ниво на участие: Организациите, регистрирани в платформата, имат
възможност да участват в консултации, семинари,
конференции, публични форуми и други дейности,
които са пряко свързани с присъединяването към ЕС и
със създаването на секторни политики и дейности,
които са пряко свързани с присъединяването към ЕС.

Ниво на обсъждане: Платформата включва различни секторни работни
групи в следните области на политиката: селско
стопанство и развитие на селските райони;
конкурентоспособност и Иновация; околна среда и
изменение на климата; образование, заетост и
социална политика; здравеопазване; вътрешни работи;
правосъдие; реформа на публичната администрация;
управление на публичните финанси; регионално и
местно развитие; интеграция на ромите и транспорт.
Всяка секторна работна група е съставена от
организации на гражданското общество, работещи в
съответната област, публични органи и други
заинтересовани страни. Всяка секторна работна група
провежда онлайн срещи по теми от интерес, на които
се обсъждат въпроси.

Обобщение – Обща
оценка

Проектът "Диалог с ОГО - платформа за структурно
участие в процеса на интеграция в ЕС" дава
възможност за смислено и структурирано участие на
различни представители на гражданското общество в
ключови секторни реформи в процеса на
присъединяване към ЕС. Платформата обединява
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внушителен брой организации на гражданското
общество, които могат да допринесат със своя опит и
да насърчат обмена на знания, и изгражда преки
комуникационни връзки с държавните институции и
други заинтересовани страни. В хода на работата си те
могат да обмислят подходи за осигуряване на
устойчивост след изтичане на първоначалния период
на финансиране.

Лого::

Организация : Институт за сътрудничество и развитие, Национално
младежки конгрес на Албания, Национално младежки
съвет на Северна Македония, Национално младежки
съвет на Сърбия, Съюз на гимназистите на Черна гора,
Централен младежки съвет за действие на Косово и
Асоциация на ООН в Босна и Херцеговина

Ниво : НАЦИОНАЛНО МЕСТНО

✔ РЕГИОНАЛНО ЕВРОПЕЙСКО

Целева група : Младежи от Западните Балкани
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Използвана платформа: Website, Facebook, Instagram

Описание : WBYCP е съкращение на платформата за младежко
сътрудничество на Западните Балкани.

WBYCP е гражданска Регионално младежка
платформа, осъществявана от Института за
сътрудничество и развитие (CDI), съвместно с
младежките организации на шестте страни от
Западните Балкани - Национално младежко
обединение на Албания, Национално младежки съвет
на Северна Македония, Национално младежки съвет
на Сърбия, Съюз на гимназистите на Черна гора,
Централен съвет за младежки действия на Косово и
Асоциация на ООН в Босна и Херцеговина, както и с
подкрепата на Фондация "Ханс Зайдел".

С цел да насърчи младежката свързаност на
Балканите, WBYCP предлага уникално и съобразено с
нуждите на младежите от региона пространство, където
те се срещат, планират, организират, изпълняват и
изразяват своите действия.
В WBYCP младежите могат да намират партньори за
съвместни дейности, да разработват и изпълняват
съвместни инициативи, да обменят идеи, да се
консултират с младежка библиотека, да изграждат и
провеждат информационни и лобистки действия.
WBYCP е замислен да функционира като ресурсен
център за младежите в Западните Балкани. WBYCP
предлага и широк набор от съществуващи инициативи,
Национално, Регионално и подкрепени от ЕС, които са
насочени към младежта и обхващат Западните
Балкани.

Иновация : Платформата предоставя следните функции: регистър
на организациите - младежки организации, движения,
неформални групи, млади изследователи и т.н., които
могат да регистрират своя профил и да популяризират
своите дейности; търсене на партньори: всички
потребители на платформата, които трябва да намерят
контакти в някоя от страните за следващия си проект,
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могат да използват филтри, за да намерят подходящия
партньор за своята идея; пространство за идеи:
потребителите могат да се запознаят с всички идеи за
проекти, подадени от членовете на платформата; и
информационен ресурсен център относно
предстоящите дейности в младежкия сектор.

Ефективност : WBYCP е създадена през 2017 г. с цел да свърже и
овласти младежките организации в Западните Балкани.
През петте години на своето функциониране WBYCP
създаде първата структура за младежко
сътрудничество "отдолу-нагоре", осигури платформа за
комуникация и координация и овласти младежите от
Западните Балкани с цел да достигне до тях и да ги
включи в процеса на изготвяне на
регионалнополитически решения. WBYCP наброява
повече от 300 младежки приятели в региона на
Западните Балкани. Що се отнася до ангажираността в
платформите им в социалните медии, страницата им
във Facebook има над три хиляди последователи, а
страницата им в Instagram - над петстотин и петдесет
последователи.

Потенциално
въздействие :

Платформата WBYCP и нейните партньори участват
активно в мониторинга на политиките, свързани с
младежта, както и в представянето на младежката
перспектива при разработването на нови политики. С
работата си те се стремят да проправят пътя и да
създадат среда, в която проектите от програмата за
развитие на ЕС за региона за периода да се планират и
наблюдават от младежи. Освен това WBYCP улеснява
спектъра от възможности за изграждане на капацитет
за младежките организации и тяхната роля в процесите
на вземане на решения.

Ниво на участие: WBYCP насърчава модела на регионално
сътрудничество "отдолу нагоре", като активно
допринася за насърчаване на сътрудничеството между
младежките организации в Западните Балкани и
тяхната комуникация с лицата, вземащи политически
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решения в Национално, Регионално и ЕС Ниво.

Ниво на обсъждане: Ниво на обсъждане на WBYCP е високо, тъй като
събира младежки организации от шест страни от
Западните Балкани - Северна Македония, Албания,
Косово, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина, за
да обсъдят и предложат решения на някои от
проблемите, пред които са изправени младежите в
региона. Както вече беше казано, над 100 младежки
организации участват в това обсъждане и
застъпничество, като всички те внасят свои собствени
виждания, перспективи и идеи за това как практически
да допринесат за решаването на младежките
проблеми. Тези обсъждания се провеждат по време на
срещите на организациите, членуващи в WBYCP, други
събития с участието на по-широка аудитория и срещи
на заинтересованите страни, на които се споделят и
обсъждат мнения по ключови политически въпроси.

Обобщение – Обща
оценка

WBYCP успешно свързва младежките организации от
Западните Балкани и насърчава сътрудничеството
между тях, стимулира дискусиите по проблемите на
младежите в региона и застъпничеството за политики,
свързани с младежта. Нейната структура за
сътрудничество "отдолу-нагоре" гарантира, че тази
инициатива наистина се ръководи от младежите и по
този начин е информирана за нуждите и приоритетите
на младите хора.
Може би, докато продължават напред, би било полезно
да предоставят оценки на съдържанието на уебсайта
си и начини за подобряване на модела му, както и да
повишат ангажираността на каналите си в социалните
медии, за да постигнат по-голяма видимост на работата
си.
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5. Заключение
По време на проучването анализирахме 25 различни инициативи в цяла Европа за
повишаване на участието на гражданите на eвропейско ниво, като обърнахме специално
внимание на младите хора. За да запазим гъвкавостта си по време на изследването,
решихме да включим инструменти или платформи, които дават възможност за участие
на гражданите, и инициативи, които използват социални медии или други средства за
цифрова комуникация за своите цели. Въпреки че електронното участие не е ново
явление, изследването показа, че в почти всички разглеждани държави (Австрия,
България, Гърция, Северна Македония, Испания) само няколко инициативи имат
потенциала да достигнат до значителен брой хора.

За да определим разпространението на ниво, класифицирахме всяка инициатива като
активна на местно, регионално, национално или европейско ниво. От 25 инициативи
повечето са ангажирани по национално ниво (12), следвани от девет инициативи,
действащи по европейско ниво. Само три са активни на местно ниво и една на
регионално ниво.
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И в трите случая (два в Австрия и един в Северна Македония) инициативите, активни на
местно ниво, се фокусират върху възможността потребителите да участват
конструктивно в подобряването на техния град, квартал или село, да докладват за
нередности и да помагат на местно ниво да управлява града по по-добър начин.

Инициативите на национално и европейско ниво, в голямото си мнозинство (21 от 25
разследвани случая), се фокусират върху теми, които се опитват да мотивират
(младите) хора да поемат по-активна роля в обществото (активно гражданство). Много
от тях не предлагат обикновени инструменти или платформи, а опитват различни
дейности, за да информират младите хора за възможностите на ЕС. Диапазонът на
дейностите се простира от неформални разговори по теми, свързани с ЕС (Café con
Europa, Испания), и иновативни платформи за дискусии (Парламенти на страните от
Европа) до инициативи, основани на проекти, например от младежки организации
(например Национално младежки съвет на Македония или Гръцки национален младежки
съвет).

Въпреки че много от тях се опитват да използват иновативни начини за разглеждане на
темите за демокрацията на участието и делиберативната демокрация, успехът на
инициативите по отношение на превръщането на идеите и концепциите в конкретни
резултати чрез участие в процесите на вземане на политически решения е ограничен.
Във всички държави и на европейско ниво все още липсва структурирана форма на
(електронно) участие, тъй като инструментите и елементите на концепциите за
демокрация на участието/дебатилна демокрация все още не са част от процеса на
вземане на политически решения.

Посоченото по-горе показва, че все още има да се извърви дълъг път, преди да бъде
постигната целта за активно участие на младите хора в демократичния живот на ЕС.
Младите хора могат да допринесат много за обществото и могат да оформят по-здрави
демокрации. По-конкретно, активното участие на (младите) граждани в демократичните
структури ще насърчи легитимността, надеждността и функционирането на
демократичните системи и ще доведе до глобална промяна и иновация. Последното
показва защо е от съществено значение те да могат да използват цифрови инструменти
и да бъдат ангажирани с електронно участие. Смислените демокрации се нуждаят от
участието на младите хора. За тази цел основната цел на този инструментариум е да
подкрепи младите хора и младежките организации да идентифицират инициативи
според техните нужди и да ги доближат до демократичния живот на ЕС.
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