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Няколко насочващи стъпки как да организираш по-добре стартирането на твоята 
Европейска гражданска инициатива.

Брандирай
Разработи цялостна концепция за представяне медийно на инициативата 

- подбери подходящо грабващо заглавие и слоган на Инициативата, което да не 
се забравиш

- поддържай информацията „KISS” т.е. keep information short and simple
- разработи с графичен дизайнер подходящо визуално лого, което лесно да се 

асоциира с инициативата
Време за реализиране: 1 месец, може да се прави паралелно с подбора на екипа и 
доброволците

Подбери правилните хора
Подбери Комитет, който да включва най-малко 7 граждани на Европейския съюз, 
които живеят в 7 различни държави на Съюза

- 7 е минимум, но не максимум. Добре е да бъдат ангажирани повече хора, които 
реално ще издърпат повече хора към Инициативата;

- Заложи на баланса – подбери хора – активни, и в горен курс на университета, 
за да могат да разчиташ на университетските мрежи, както и такива, които са 
разпознаваеми и могат да служат като лице на инициативата;

- Насочи се към големите университети, които насърчават паневропейското 
мислене – College of Europe, London School of Economics, Kings College;

- да се ангажират евродепутати (струва си да се опита).
Време за реализиране: 1 – 2 месеца за установяване на контакт с активисти, които да 
бъдат привлечени за каузата

Обезпечи проекта информационно
Избери за твоя подход за събиране на подписи и разработване на  уебсайт: 
независимо от сървърите на Европейската комисия или чрез свързване с техните 
сървъри 

- насочи се към средно голяма IT фирма, която да може да работи про боно (това 
може да отнеме време, но е важно);

- избери дали ще се свърже сървъра на сайта със сървъра на ЕК или ще се 
използва частен хостинг. Комисията предоставя безплатен  open-source OCS 
software, който може да бъде използван;

- разработи елементарен сайт, който да представя Инициативата и екипа и да 
дава възможност за гласуване и брояч;

- реши на какъв език ще е сайта – само английски или поне няколко основни (по 
трудно за поддръжка, но необходимо за да се съберат подписи от дадена 
страна т.е. таргетираш не само говорещите английски език);
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Време за реализиране: от 2  – 3  до няколко месеца

Разпространи съобщението
Потърси спонсори за комуникация на твоята инициатива и разпространение. Това е 
важна задача след пускането на сайта, за да се привлекат повече „гласоподаватели”.

- на сайта да има възможност за набиране на средства
- да се направи списък на всички събития, свързани с твоята инициатива, който да 

се актуализира непрекъснато
- да бъде установен контакт с организаторите на тези събития за представяне на 

инициативата
- да бъде разработен „шаблон” на срещи/участия, на които членовете на 

Комитета от всяка страна трябва да присъства, напр: срещи на бизнеса, срещи на 
студентски организации, интервюта по медии (радио, телевизия)

- да се въведе примерен брои участия, които всеки член на Комитета трябва да 
има за 1 месец (членовете на Комитета трябва да са най-активни в процеса на 
промотиране)

Време за реализиране: ongoing

Бъди разпознаваем
Овържи твоята инициатива с конкретни личности и създаване на група от Goodwill 
Ambassadors 

- установи контакт със спортисти, артисти, хора на науката и техниката, популярни 
и познати лица, които да се обвържат с Инициативата;

- ангажирай повече членове от Европейския парламент (линкове на техните 
страници към Инициативата), в частност MEP, които работят по digital issues;

- включи няколко организации – помощници (да се направи списък кои да 
организациите з всяка държава и да се установи контакт с тях).

Време за реализиране: ongoing

Успех!


