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Summary
This report presents the results of the Bulgarian
Workshop (NCV), held on November 22, 2015 in the
The workshop was organised and held by the
Communications Fund (ARC Fund), which is the
Bulgaria.

National Citizen Vision
city of Plovdiv, Bulgaria.
Applied Research and
project’s partner from

A total of 36 participants attended the event, reflecting a good mixture of
societal characteristics, such as gender, ethnic background, education, age
tier, and occupational status. Diversity among participants ensured a
multitude of opinions and perspectives. They were quite active during group
work, took part in the discussions, listened to each other and gave wellargued opinions and ideas. The session with photos was particularly useful each participant found a photo that met his/her fears, hopes, or dreams
about the future. The other two sessions, which were related to creating
storylines and building raw visions, were very productive as well. The most
common themes in both of them were education, health care, family,
renewable energy sources, and clean environment. As a result, six final visions
were created out of the storylines and the raw visions. These are:
1) The smart city – this is me!



The city is described as a living organism;
Everything in the city is environmentally friendly – each household has its own
natural water source, people share cars, roads are transformed into parks,
households grow organic food, gravitation forces are used for moving instead
of fuel, renewable energy sources are used.

2) Green planet - everyone's responsibility




The vision represents an ecological paradise where people live in harmony
with each other;
People use flying cars and grow organic food;
Renewable energy sources are used, street lightning is powered by people’s
steps, there are more green areas and the air is cleaner.

3) Family, personal development and value system


There are compulsory parenting schools and schools for emotions;
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The process of giving birth is technologised and with minimum risk. A chip is
implanted into children’s bodies and its signals inform parents when their child
is in danger or doesn’t feel well.
Housework is done by robots.

4) Good education – the way towards human and society development


This vision is related to quality, affordable, interesting, and practically oriented
education in the future. For example, geography classes are proposed to be
held in a space shuttle so children will be able to observe boundaries
between the continents from above.

5) Towards better life through a change in thinking and attitudes of people




People invest in their personal and spiritual development;
Preservation and development of traditions and customs.
Centers for sharing experience and interaction between children and parents
are established.

6) Evolution in health care


This vision is related to advanced health care, prolonged life, and minimized
spread of diseases, as well as evolution of physical and mental capabilities of
humanity and achieving balance between them.

As some of the raw visions that emerged out of the story lines were similar,
participants agreed to share the ideas and produce diverse visions, rather
than have more than one group work on “competing” alternatives of similarly
focused visions.
The participants’ overall evaluation of the event was truly positive. Many of
them openly admitted they had never before participated in such workshops
and expressed eagerness to be involved in events like this in the future. Some
demonstrated a lot of enthusiasm and at the end said they were leaving the
venue with a sense of accomplishment. They felt important for having
contributed to a worthy cause, such as helping to imagine the future.

Summary in Bulgarian (National Language)
Този доклад представя резултатите от провелия се на 22 ноември 2015 г. в
гр. Пловдив Национален граждански панел за създаване на визии за
желано бъдеще. Събитието бе организирано и проведено от Фондация
„Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК), която е
партньор от българска страна по проекта CIMULACT.
Общо 36 граждани, мъже и жени, представители на различни етнически
и възрастови групи, с различно ниво на образование и професионален
статус, взеха участие в събитието. Разнообразието в социалните
характеристики на участниците гарантира събирането на различни
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гледни точки и мнения. Всички бяха активни по време на работата по
маси, вземаха участие в дискусиите, изслушваха се и даваха добре
аргуменирани мнения и идеи. Особено полезна бе сесията със
снимките, по време на която всеки участник намери снимка, която
отговаря на неговите/нейните страхове, надежди, или мечти свързани с
бъдещето. Другите две сесии, по време на които участниците създадоха
по две кратки истории и разработиха визии в суров вид, също бяха много
продуктивни. Преобладаваха теми като образование, здравеопазване,
семейство, възобновяеми енергийни източници и чиста околна среда.
Като краен резултат от цялото събитие бяха изготвени шест финални
визии за бъдещето, а именно:
1) Умният град – това съм аз!



Визията представя града като жив организъм;
Всичко в града е щадящо околната среда – всяко домакинство има свой
собствен естествен водоизточник и отглежда органична храна; хората си
споделят автомобилите; пътищата са превърнати в паркове; хората
използват гравитационните сили, за да се придвижват; използват се
възобновяеми енергийни източници.

2) Зелена планета - отговорност на всеки




Визията представя екологичен рай, в който хората живеят в хармония с
хората;
Хората използват летящи коли и отглеждат органична храна;
Използват се възобновяеми енергийни източници, уличното осветление се
захранва от стъпките на хората, има повече зелени площи и въздухът е почист.

3) Семейство, личностно развитие и ценностна система




Създадени са задължителни училища за родители, както и училища за
емоции;
Процесът на раждане е технологизиран и с минимален риск;
Домакинската работа се извършва от роботи. Така родителите имат
повече време за децата си.

4) Доброто образование – път за развитие на човека и обществото


Визията представя едно качествено, достъпно, интересно и практически
насочено образование в бъдеще. Като пример се дава урок по
география, който се провежда на совалка в Космоса и децата виждат от
високо границите на отделните континенти.

5) Чрез промяна на мисленето и нагласите на хората към по-пълноценен
живот



Хората инвестират в собственото си личностно и духовно развитие;
Съхраняване и развитие на традиции и бит;
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Създаване на центрове за споделяне на опит и за взаимодействие между
родители и деца.

6) Еволюция в здравеопазването


Тази визия представя една реалност, в която съществува развито
здравеопазване, по-дълъг живот, сведени до минимум болести, както и
еволюция на човешките психически и физически възможности и баланс
между тях.

Тъй като някои от визиите в суров вид, които бяха изготвени на база на
кратките истории, бяха сходни, участниците се съгласиха да споделят
идеите и да изработят различни визии, вместо да има няколко групи,
които да работят по припокриващи сe алтернативни визии със сходен
фокус.
Цялостната оценка на участниците за събитието бе много положителна.
Много от тях заявиха, че никога досега не са участвали в подобен тип
събития и изявиха силно желание и в бъдеще да бъдат включвани. Някои
бяха доста ентусиазирани и заявиха, че си тръгват от събитието с чувство
на удовлетвореност. Също така, участниците споделиха, че са се
почувствали полезни, допринасяйки за една достойна кауза като тази да
спомогнат за представянето на едно желано бъдеще.
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The final six visions in English
VISION 1 : The smart city – this is me!
Describe your vision in 2050.
 Gravitational forces are used to move in the city.
 Car sharing instead of urban transport.
 Each home has its own natural water source.
 Roads are transformed into parks and alleys.
 Each household grows organic food.
 The city governs itself in electronic way and telepathically.
 Energy is produced from water, air and space without disturbing the natural
balance.
 Households are managed by intelligent robots.
 Animals and humans live together in the city.
 Education is consistent with children’s abilities.
 Information is disseminated freely and telepathically.
 Closed cycle of consumption.
 Violators are signed into community service.
 Prohibition of the use of weapons.
Illustrate your vision
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In your desirable future, what is different from today?
In the city:
NOW
IN THE FUTURE
Polluted air
Clean air
Polluted water
Spring water
Traffic jams
Free moving
Using fuel for movement
Using gravitation for movement
Roads
Parks
Active buildings
Passive buildings
Empty spaces
Fertile gardens
Bureaucracy
E-government
Alienation
Communication
Overpopulation
Natural redistribution
Nationalism
Multicultural environment
Waste
Raw materials
Prison
Community service
Social responsibility
Personal responsibility
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
The main concern is that the current societal relationships focused on economic and
personal gains will be opposing the changes proposed above.
In short, what is your vision?
The smart city – a living organism. Management and operation of the smart city are
a shared responsibility – economic, ecological, social and spiritual.

VISION 2: Green planet – everyone’s responsibility.
Describe your vision in 2050.
A day in our vision will go as follows:
In the morning, we are awaken by the song of the birds. We drink bio-coffee on the
veranda which overlooks the beautiful scenery. Then, we get in our flying car and
head towards the industrial area of the “Smart city”. During the lunch break, we eat
organic food. On our way back from work, we enjoy the street lightning, which is
powered by our own steps. We go home and sit on the veranda again, enjoying the
clean, emissions-free air.
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Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
In our desirable future, the air is cleaner than today. There are more green areas and
no logging. Industrial enterprises strictly comply with the environmental standards.
Waste is recycled. Since there is no logging, the ecological balance is preserved. The
city is powered by our movement. No new highways are needed because we use
flying cars. We are no longer dependent on minerals. Renewable energy sources are
used.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
It should be desirable for everyone, since it concerns our life. The main issue is that
most people’s thoughts are not in this direction. Currently, we take minerals for
granted and do not realise that they are depletable. So, our main concern is related
to whether people will realise on time that resources are depletable.
In short, what is your vision?
Our vision represents an ecological paradise where people live in harmony with all
other people.
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VISION 3: Family, personal development and value system.
Describe your vision in 2050.
 Establishing compulsory parenting schools.
 Increasing the emotional culture – everyone can identify and express his/hers
emotions. Establishing a school for emotions.
 The process of pregnancy and giving birth will become technologised and
with minimum risk. Specialised institutions for traditional delivery will be
established.
 Parents can understand when their child is in danger or is not feeling well,
through a chip that will be implanted in the child’s body (chip sends signals
only when needed). Children will go straight to college when getting at age
of 14 – in order to gain skills, knowledge, which will be combined with
entertainment and games.
 Culture and art will be more accessible for people.
 Housework will be done by robots, so parents will have more time to spend
with their children.
 Free language and qualification courses and more opportunities for sport.
 Parents will receive more financial support from the state.
 A school of dreams – through simulations.
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Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
More advanced technology which will facilitate communication and relationships
between people. People will explore new cultures and meet other types of
education through exchanging experience. There will be more virtual and
interactive training methods than now.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
In one moment, the excessive introduction of technologies can lead to technologies
replacing the human factor.
Protection of national identity, culture and traditions of each country.
All these factors can strengthen the emotional emptiness of one’s loneliness.
In short, what is your vision?
Despite the technologicalisation of many processes (e.g. birth-giving, rearing,
upbringing) parents will be more sensitive towards their children. The individuality of
adolescents will acquire new dimensions.
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VISION 4: Good education – the way towards human and society
development.
Describe your vision in 2050.
 Free and equal access to education for everyone.
 Compulsory education up to a certain age - overcoming illiteracy.
 Finding ways to motivate students to put the necessary efforts to master knowledge.
 Interactive and distance education (using the Internet).
 Establishment of appropriate infrastructure and encouraging children to engage in
sports and arts.
 The school should provide true information about the past, in order to be an
instrument of truth, not of delusion.
 Strong motivation for teachers’ development (including financial), which in turn will
contribute to the development of tolerant and knowledgeable personalities.
 Parents can afford good education to their children.
 More practically oriented higher education and guaranteed realisation of students with
outstanding results.
 More funds allocated for education.
 Establishment, development and maintenance of interest clubs.
 Schools for parents.
 Introduction of critical thinking classes into the curriculum.
 Individual training.
 Introduction of changes in the grading system.
 Accreditation of non-formal education.
 Introduction of role-playing games.
Illustrate your vision
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In your desirable future, what is different from today?
Future should always be better than the present. Good education will change the
world in any aspect (moral, economic, ecological, political) and will affect human
essence. At present, a student with outstanding results can become a perfect
engineer, who creates weapons which destroy thousands with just one click of a
button. The role of education in the future should be to enable a microbiologist to
create a cure for an incurable disease.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Nowadays, most of the citizens realise the importance of education as well as the
major issues related to it. Therefore, most of them would support any radical changes
in the teaching methods and the organisation of the learning process.
We are concerned that the political forces currently in power will continue using
education as an instrument for misleading society. Another concern is that distance
learning will result in people becoming more and more socially isolated.
Despite the expected positive changes, we are concerned that some people would
not have access to quality education due to lack of financial resources.
In short, what is your vision?
Our vision is related to quality, affordable, interesting and practically oriented
education in the future. For example, we propose for a geography classes to be held
in a space shuttle so children will be able to observe boundaries between the
continents from above.

VISION 5: Towards better life through a change in thinking and attitudes
of people.
Describe your vision in 2050.
Parents – establishing centers for sharing experience and interaction between
parents and children.
Investing in your personal and spiritual development to be the main priority in 2050.
Family to be the place for building a value system that is sustainable for society.
Preservation and development of traditions, customs, and culture on family, local,
regional, national and European level.
Tolerance, kindness, empathy.
School to be a place for development, enrichment, practice and improvement of
values, knowledge, culture and art.
Society – a model, an example, a corrective, a bearer of values.
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Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
In our desirable future, people have the right to make informed choices and are not
manipulated. There are societies and communities that are not based on nationality,
ethic group or religion.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Our concern is the commercial factor, as well as the materialism which is considered
as an obstacle for the realisation of our vision.
In short, what is your vision?
Society invests in the spiritual development of people, and thus enables people to
invest in society.

VISION 6: Evolution in health care.
Describe your vision in 2050.
Health care is free and generally accessible. Check-ups at an extremely high level
are provided. People have realised that health is the most important thing. We
experience evolutionary leap and can use more of our brain capacity. We have
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more physical and mental capabilities. There are organ banks for laboratory-grown
organs, which can be used for transplantations. The organ replacement is available
only for humans to the age of 70. The average life expectancy is 100 years. We are
surrounded by clean environment and we are looking for new worlds for our
civilisation. All practice meditation, eat healthy and have overcome stress. Sexual
education is provided for the rising generation and the active sexual life is extended
to the age of 125. Everyone can choose the way to be treated.
Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
Our desirable future is supportive, open to all, humane, and offers unlimited
opportunities, with the focus being on care for people.
Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Although the change is desired by everyone, we have concerns related to
overpopulation of the Earth and therefore we try to find a new home for humanity.
Another concern is that there will be a generation of robots, but it can be avoided
through preservation of human values.
In short, what is your vision?
Our vision is related to advanced health care, prolonged life, and minimised spread
of diseases, as well as evolution of physical and mental capabilities of humanity and
achieving balance between them.
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The final six visions in Bulgarian (National Language)
Визия 1: Умният град – това съм аз!
Опишете Вашата визия за 2050 г.
Придвижването в града се осъществява с използването на гравитационни сили;
споделено пътуване вместо обществен транспорт; всеки дом има собствен
естествен водоизточник; пътищата са алеи и паркове; всеки дом сам отглежда
екологична храна; градът се самоуправлява електронно и телепатично;
енергията се извлича от водата, въздуха и космическото пространство, без да
нарушава естественото равновесие; домакинството се управлява от
интелигентни роботи; животни и хора съжителстват заедно в града;
образованието е съобразено със способностите на децата; информацията се
разпространява свободно и телепатично; затворен цикъл на потребление;
нарушителите на обществения ред са използване на облагородяване на града;
забрана за ползване на оръжия;
Илюстрира вашата визия

С какво Вашето желано бъдеще се различава от настоящето
В града:
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Сега
мръсен въздух
замърсена вода
задръствания
задвижване чрез гориво
пътища
активни сгради
празни пространства
бюрокрация
отчуждение
пренаселване
национализъм
боклуци
затвор
обществена отговорност

Бъдеще
чист въздух
изворна вода
свободно движение
гравитационно движение
паркове
пасивни сгради
плодородни градини
електронно самоуправление
общуване
естествено преразпределение
мултикултурна среда
суровини
обществено полезен труд
лична отговорност

Желана ли е от всички Вашата визия? Съществуват ли някакви притеснения?
Сегашните
икономически
ориентирани
облагодетелстване ще са против промените.

отношения

и

личното

Накратко, каква е Вашата визия?
Умният град – жив организъм. Хората в него не съществуват, а живеят.
Управлението и функционирането на умния град е споделена отговорност –
икономическа, екологична, социална и духовна.

Визия 2: Зелена планета - отговорност на всеки.
Опишете Вашата визия за 2050 г.
Един ден в нашата визия си го представяме така:
Рано сутрин се събуждаме от песента на птиците. Пием био кафе на
верандата, която гледа към красивата природа. След което се качваме в
летящата си кола и се насочваме към индустриалната зона на „Умния Град“. В
обедната ни почивка ядем екологично чиста, по стандарт, храна. Когато се
връщаме от работа се наслаждаваме на уличното осветление, което е
захранвано от нашите собствени стъпки. Прибираме се вкъщи, отново сядаме
на верандата и се любуваме на чистия въздух, в който вече няма вредни
емисии.
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Илюстрира вашата визия

С какво Вашето желано бъдеще се различава от настоящето?
В него въздухът е по-чист. Има повече зелени площи, няма изсичане на гори.
Индустриалните предприятия строго спазват екологичните норми. Отпадъците
се рециклират. Неизсичането на дърветата води до запазването на
екоравновесието. Нашето движение захранва града. Няма нужда от нови
магистрали, защото колите летят. Вече не сме зависими от полезните
изкопаеми. Използват се възобновяеми източници на енергия.
Желана ли е от всички Вашата визия? Съществуват ли някакви притеснения?
Би трябвало да е желана, защото засяга нашия живот. Настоящите притеснения
са върху това, че начинът на мислене на хората не е в тази посока. В момента
приемаме полезните изкопаеми за даденост. Не осъзнаваме, че те ще
свършат. Нашите притеснения са дали хората ще се осъзнаят навреме.
Накратко, каква е Вашата визия?
Нашата визия представлява екологичен рай, в който хората живеят в хармония с
хората.
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Визия 3: Семейство, личностно развитие и ценностна система.
Опишете Вашата визия за 2050 г.
1) Създаване на задължителни училища за бъдещи и настоящи родители.
2) Повишаване на емоционалната култура – човек може да разпознава и
изразява своите емоции – откриване на училище за емоции.
3) Самият процес на бременност и раждане ще бъде минимално
рискован и технологизиран – създаване на специализирани институции
за традиционно раждане.
4) Родителите могат да усещат, когато детето се намира в опасност или не
е добре, с помощта на вграден в детето чип (чипът сигнализира само
при нужда). След 14-годишна възраст детето отива направо в колеж –
усвояване на знания, умения, съчетано със забавления и игри.
5) Културата и изкуството ще са по-достъпни за хората.
6) Роботите ще извършват ролята на домашни прислужници – повече време
за децата.
7) Безплатни езикови, квалификационни курсове; свързани със спорт.
8) Родителите ще получават повече финансова подкрепа от страна на
държавата.
9) Училище на мечтите – чрез симулация
Илюстрира вашата визия
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С какво Вашето желано бъдеще се различава от настоящето?
По-развити технологии и благодарение на това ще се улеснят комуникациите и
връзките между хората. Размяна на опит с цел опознаване на нова култура,
среща с друг вид възпитание. Ще има повече виртуални и интерактивни методи
на обучение, отколкото сега.
Желана ли е от всички Вашата визия? Съществуват ли някакви притеснения?
Прекаленото навлизане на технологии в един момент може да обезпечи
човешкия фактор.
Защита на националната идентичност, култура, традиции на всяка една
държава.
Всички тези фактори могат да засилят емоционалния глад на човешката
самота.
Накратко, каква е Вашата визия?
Въпреки технологизацията на много от процесите (раждане, отглеждане,
възпитание) родителите ще са по-чувствителни към своите деца. От затворена
единица семейството ще се превърне в отворена, заради срещите му с други
модели. Индивидуалността на подрастващите ще придобие нови измерения.

Визия 4: Доброто образование – път за развитие на човека и
обществото.
Опишете Вашата визия за 2050 г.
-

Свободен и равен достъп до образование на всички хора.
Задължително образование до даден етап – преодоляване на
неграмотността.
Намиране на начини за мотивиране на учениците за полагане на
необходимите усилия за овладяване на знанията.
Интерактивно и дистанционно (по интернет) обучение.
Създаване на подходяща материална база и стимулиране на децата да
се занимават със спорт и изкуство.
Училището трябва да дава истинска информация за миналото, за да
бъде инструмент на истината, а не на заблуждението.
Висока мотивация за учителите, включително финансова, за реализация,
което ще помогне за създаване на толерантни и знаещи личности.
Създаване на сигурност у родителите, че могат да осигурят на децата си
(дори да са повече) добро образование.
Повече практическа насоченост на висшето образование и гарантиране
реализация на отличните студенти.
Повече и все повече отделени средства за образованието.
Създаване, развитие и поддържане на клубове по интереси.
Училища за родители.
Въвеждане на часове по критическо мислене.
Индивидуално центрирано обучение.
Промяна в системата за оценяване.
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-

Въвеждане на акредитация на неформалното образование.
Въвеждане на ролеви игри.

Илюстрира вашата визия

С какво Вашето желано бъдеще се различава от настоящето?
Бъдещето винаги трябва да бъде по-добро от настоящето. Доброто
образование ще промени света във всяко отношение – морално,
икономическо, екологично, политическо и ще рефлектира и върху същността
на човека. Ако днес един отличник стане перфектен инженер, който създава
оръжие, унищожаващо хиляди с едно натискане на копчето, то ролята на
образованието в бъдеще е да направи възможно един микробиолог да създаде
лекарство против нелечима болест.
Желана ли е от всички Вашата визия? Съществуват ли някакви притеснения?
Голяма част от обществото ни осъзнава важността на образованието и
големите проблеми в него понастоящем. По тази причина повечето хора биха
възприели радикални промени в начина на обучение, организация на учебния
процес и новата философия на образованието.
Притесненията ни са свързани с това, че политическите сили (в момента на
власт) ще продължат да използват образованието като инструмент за
въвеждане в заблуждение на населението, както и че дистанционното обучение
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все повече ще отдалечава хората и ще води до социална изолация. Въпреки
евентуалните положителни промени, опасенията са, че и тогава част от хората
няма да имат достъп до качествено образование поради липса на парични
средства.
Накратко, каква е Вашата визия?
Представата ни е за едно качествено, достъпно, интересно и практически
насочено образование в бъдеще. Например предлагаме урок по география
да бъде проведен в совалка в Космоса и децата да видят от високо границите
на отделните континенти, а учителката по история да разказва на учениците, че
са убивани хора, които са твърдели, че Земята е кръгла.

Визия 5: Чрез промяна на мисленето и нагласите на хората към попълноценен живот.
Опишете Вашата визия за 2050 г.
Фактор родители – създаване на центрове за съпреживяване на опит и
взаимодействие между родители и деца.
Основен приоритет през 2050г. да бъде инвестицията в собственото си
личностно и духовно развитие.
Семейството да бъде мястото за изграждане на ценностна система, която да
бъде устойчива за обществото.
Съхраняване и развитие на традиции, бит, култура на семейно, местно,
регионално, национално и европейско ниво.
Толерантност, добронамереност, съпричастност.
Училището да бъде място за развиване, обогатяване, практикуване и
усъвършенстване на ценности, знания, култура, изкуство.
Фактор общество – модел; пример; коректив; носител на ценности
Фактор медии
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Илюстрира вашата визия

С какво Вашето желано бъдеще се различава от настоящето?
В бъдеще хората да имат право на информиран, а не на манипулиран
осъзнат избор.
Живот без граници – да съществуват общества и общности, които да не са
формирани на база националност, принадлежност, религия.
Индивидуално – колективно мислене.
Желана ли е от всички Вашата визия? Съществуват ли някакви притеснения?
Притеснение – комерсиалния фактор
Материализмът би бил пречка за реализирането на визията.
Накратко, каква е Вашата визия?
Обществото инвестира в духовното развитие на хората, за да могат хората да
инвестират в обществото
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Визия 6: Еволюция в здравеопазването.
Опишете Вашата визия за 2050 г.
Здравеопазването е изцяло безплатно и общодостъпно. Има профилактика на
изключително високо ниво. Хората са осъзнали, че здравето е най-важното
нещо и устремено го развиват до момента, в който претърпяваме еволюционен
скок. Съумяваме да използваме капацитета на мозъка си двойно повече.
Имаме повече физически и психически възможности. Създадени са банки за
органи, отглеждани по изкуствен начин, които да заменят увредените човешки
органи, като подмяната на органите е ограничена до 70г. възраст. Достигнали
сме до средна продължителност на живот 100г. и 150г. за дълголетниците, които
стават все повече. Заобикаля ни чиста природна среда, но търсим нови светове
за нашата цивилизация. Всички практикуват медитация и са преборили напълно
стреса, хранят се здравословно. Възпитание на подрастващите и изграждане
на добра сексуална култура, и удължаване на активния сексуален живот до
125г.
Всеки може да избира начина, по който да бъде лекуван.
Илюстрира вашата визия
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С какво Вашето желано бъдеще се различава от настоящето?
Подкрепящо, общодостъпно, хуманно, с неограничени възможности, бъдеще,
движено винаги от грижата за човека.
Желана ли е от всички Вашата визия? Съществуват ли някакви притеснения?
Всички желаят тази голяма промяна, но притесненията ни са свързани с
пренаселване на Земята и затова търсим и ще намерим и друг дом за
човечеството.
Друго притеснение е, че ще се стигне до поколение от полуроботи, но това ще
се предотврати със запазване на човешките ценности.
Накратко, каква е Вашата визия?
Развито здравеопазване, по-дълъг живот, сведени до минимум болести.
Еволюция на човечеството във физически и психически възможности, и баланс
между тях.

Raw visions in Bulgarian with English title

RAW VISION 1.1 : Towards better and spiritual life through a change in
thinking and attitudes of people

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
- Чрез промяна на мисленето и нагласите към по- стойностен и духовен живот
(Towards better and spiritual life through a change in thinking and attitudes of
people)
2. Как си представяте бъдещето след 30-40 години:
- Детство сред природата към усвояване на умения, игри и общуване лице в
лице. Развиване на заложби и способности на детето чрез спорт и култура.
Стимулиране и Мотивация. Толерантно общество и всекидневие, което
обслужва човека.Достатъчно време за самопознание и себеразвитие. Човекът
като духовност – съвкупност от любов към себе си, другия и природата.
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Разбиране, усвояване и отстояване на собствените ценности и зачитане на
чуждите, като гаранция за духовно здраве.
Промяната в нас ще превърне мечтания свят в реалност.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
- Човекът е в центъра на Вселената и в мир с нея.

RAW VISION 1.2: The smart city
1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
- Умният град (The smart city)
2. Как си представяте бъдещето след 30-40 години:
- Съвременният град е механичен сбор от хора, чиято цел е не да създават, а да
консумират. Връщането към личността, която желае справедлив живот и
достойна работа е основата за създаването на – Умния град. Той представлява
споделени отговорности и ресурси. Това е екологичен начин на живот,
включващ електромобили, велосипеди и споделен транспорт. Иновативната
градска среда позволява отглеждането на екологична храна. За да бъде
осъществено това трябва да бъдат овладени различните природни енергии, без
нарушаване на естествения баланс на природата. Хората ще бъдат
освободени от механичната работа, за да имат възможност да творят.
Изграждане на масивни сгради съдържащи компютърни центрове, за общо
достъпна информация. Споделянето на продуктите е центъра на бъдещата
визия.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
-

RAW VISION 2.1

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
- ……………….
2. Как си представяте бъдещето след 30 - 40 години:
- След 30, 40 години си представям образование, което е по – достъпно, с поголям набор от стипендии, с напълно нова структура, която да е в крак с
тенденциите. Различни форми на дистанционно, онлайн образование. Да има
тясна връзка между образованието и бизнеса с цел по- добра реализация.
Образование, което стимулира извънкласни дейности, които разкриват силните
страни на децата и откриват техните таланти. И тези дейности да бъдат като
бонус при кандидатстване (за работа, университет). Безплатни езикови
центрове, достъпни за всички. Уеднаквяване на учебните стандарти за всички
страни в Европа.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
- Защото от нея зависи развитието на бъдещото поколение.
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RAW VISION 2.2: Green planet

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
- Зелена планета (Green planet)
2. Как си представяте бъдещето след 30 - 40 години:
- Представям си бъдеще, в което има все повече зелени площи. Начинът на
мислене на хората да е насочен към опазване на природата, използване на
възобновяеми източници на енергия. Бъдеще с по- голям фокус върху
натуралното и екологично чистото (автомобили на ток, соларни панели,
ветрогенератори). Да се спазват хигиенните стандарти на производствените
предприятия, предприятията да отговарят на екологичните норми. Бъдеще , в
което градът се захранва от самото ходене на хората. Представям си бъдеще,
в което екология и икономика работят в тандем.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
- Защото ако продължаваме да живеем по този начин след 30 г. няма да има
планета, която да защитаваме.

RAW VISION 3.1: Improving living environment through the use of
renewable energy sources

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
- Подобряване на жизнената среда чрез използване на ВЕИ (Improving living
environment through the use of renewable energy sources)
2. Как си представяте бъдещето след 30-40 години:
- Процесът на преминаване от настоящите енергийни източници към
алтернативни ще протече бавно, но човечеството използва нови ВЕИ. (
Финансовите интереси на производители и търговци). Предимствата на новите
ресурси – слънце, вятър, течения и т. н. са: неизчерпаемост на ресурса,
намалено замърсяване на околната среда, нови работни места, по – евтина
енергия в бъдеще За да се постигне реализацията трябва да се извърши
пеориантиране на бизнеса – от добив на въглища и петрол към туризъм и лека
промишленост. Също така да се стимулира научно-изследователската
дейност, за откриване и разработване на ВИ.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
- Важно е, защото ще намали замърсяването на околната среда и ще даде
нови възможности за развитие на науката и индустрията.

RAW VISION 3.2: Family, personal development and value system

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
- Семейство, личностно развитие и ценностна система (Family, personal
development and value system)
2. Как си представяте бъдещето след 30-40 години:
- Семейството обединява обич, любов, сигурност, доброта, отговорност,
взаимопомощ. Възпитанието на детето е базата , която след това ……..,
моделът, който ще следват е на родителите- поведение, страхове, стремежи,
очаквания. Държавата може да подобри това чрез промяна в образователната
система, както и чрез осигуряване на по – гъвкаво работно време за
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родителите. Много е важно човек да не губи индивидуалността си и да не се
придържа на 100% към общоприетите стереотипи, наложени от обществото, а
да има свое мислене идеи и поглед върху нещата. Човек преди всичко трябва
да може е да опознае себе си и да не се съобразява с житейските условности,
а да следва своя път и да покаже пред обществото в какво е най -добър.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
- Защото от нас, от нашето възприемане и модел на поведение зависи
бъдещето- следващото поколение . Хората ще бъдат по – успешни, щастливи и
продуктивни.

RAW VISION 4.1: Health – a necessary condition for normal life

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
- Здравето – едно необходимо условие за нормален живот (Health – a necessary
condition for normal life)
2. Как си представяте бъдещето след 30-40 години:
- Равен достъп до здравеопазването. Сериозно отношение на хората към
здравето си и ранното диагностициране на болестите. Разбиране и осъзнаване
на здравословния начин на живот. Общество с повече спортуващи, здрави,
щастливи и удовлетворени от живота хора. Природата е свързана със здравето
на обществото. Хуманно отношение на лекарите и пациентите един към друг.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
- Осмислянето на значението на природата и спортуването са взаимно
свързани със здравето. Здравето е основа на щастието и удовлетворяването на
живота.

RAW VISION 4.2: Good education – a way for personal and societal
development
1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
- Доброто образование- път за развитие на човека и обществото (Good
education – a way for personal and societal development)
2. Как си представяте бъдещето след 30-40 години:
 Свободен и равен достъп до образование на всички хора.
 Задължително образование до даден етап – преодоляване на
неграмотността.
 Намиране на начини за мотивиране на учениците за полагане на
необходимите условия за овладяване на знания.
 Интерактивно и дистанционно ( по интернет ) обучение.
 Създаване на подходяща материална база и стимулиране на децата да
се занимават със спорт и изкуство.
 Училището трябва да дава истинска информация за миналото, за да
бъде инструмент на истината , а не на заблуждението.
 Висока мотивация за учителите, вкл. Финансова, за реализация, което ще
помогне за създаване на толерантни и знаещи личности.
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Създаване на сигурност у родителите, че могат да осигурят на децата си
(дори и да са повече) добро образование.
Повече практическа насоченост на висшето образование и гарантиране
реализация на отличните студенти.
Повече и все повече средства отделени за образованието.
Създаване, развитие и поддържане на клубове по интереси.

3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
- Образованието е фундамент за човешкото развитие и за обществото.
Качественото образование изгражда личността, а личността развива
качественото общество.

RAW VISION 5.1: Clean ecological environment – a prerequisite for
good health
1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
Чистата екологична среда – предпоставка за добро здраве! (Clean ecological
environment – a prerequisite for good health)
2. Как си представяте бъдещето след 30 - 40 години:
1. Дейности за изграждане на по-добро самосъзнание у гражданите, по
отношение на личните отговорности, свързани с опазване на околната
среда.
2. Внасяне на достоверна информация относно екологичната криза и
нашия собствен принос към нея.
3. Научна дейност, с цел въвеждане на иновации в промишлеността, за
ограничаване на замърсителите на околната среда.
4. Изработване и обновяване на екологични стандарти.
5. Акцент в образователните институции върху взаимовръзката здраве
(лично) – екология.
6. Акцент
върху
екологичното
земеделие,
ограничаване
на
генномодифицираните продукти (забрана)!
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
Защото има много тясна връзка между тези две области. Те са взаимно
свързани и зависими една от друга в световен мащаб.

RAW VISION 5.2: Development in education

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
Развитие в образованието (Development in education)
2. Как си представяте бъдещето след 30 - 40 години:
Проблем: ниско образователно ниво и липса на професионална реализация.
1) Въвеждане на алтернативни избираеми и равнопоставени образователни
школи ( пример: Мария Монтесори, Коменски, Русо).
2) Профилиране на образованието и практическа насоченост.
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3) Образование, което дава реални възможности и умения за реализация.
4) Да развива обща култура, физически, интелектуални и духовни
способности.
5) Взаимодействието между образованието и реалната икономическа
среда с предоставяне на възможност за последваща реализация.
6) Стимулиращо и мотивиращо образование.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
Защото „Прост народ – слаба държава“.
Бъдещето на една общност зависи изцяло от образователното ниво на всеки
отделен индивид.

RAW VISION 6.1: Health and health care

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
Здраве и здравеопазване (Health and health care)
2. Как си представяте бъдещето след 30 - 40 години:
Достъпност на здравеопазването – безплатни лекарства, ваксини за всички
болести, безплатни прегледи.
Удължаване на човешкият живот, чрез връщане на естествените чисти храни,
чиста вода и чист атмосферен въздух.
Една екологично чиста утопия.
Поощряване на спорта за всички и превръщането му в начин на живот.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
Важна стъпка за оцеляване на човечеството и еволюцията му.

RAW VISION 6.2: Preserved nature

1. Вашата представа за желано бъдеще е следната:
Една запазена и съхранена природа (Preserved nature)
2. Как си представяте бъдещето след 30 - 40 години:
Представяме си как в близко бъдеще по-голяма част от хората са разбрали, че
сме част от природата и без нея сме обречени. Всички приемат грижата за
природата по-лично и доброволно и безвъзмездно дават всичко от себе си да я
съхранят и опазят за тези след нас.
В това мечтано бъдете парите и властта не са фактор. Разменната монета ще
е трудът и грижата за чиста природа. Природата е единственото нещо, без
което не можем, всичко останало е лукс.
3. Защо е важна тази Ваша представа за бъдещето и за кого е важна?
Това е важно за хората и цялата планета.
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Participant data
(Please fill out the following table)
Country:

Bulgaria

General information:
Number of citizens registered for the workshop:
Number of citizens selected to participate in the workshop:
Number of citizens that participated in the workshop :

68
42
36

Gender:
Number of participating citizens that are
women:

22

Men:

14

Age:
Number of participating citizens in the age group
18-25

6

26-35

9

36-50

13

51-65

7

66+

1

Geographical zone:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
Number of participants who lives in the city

31

Number of participants who lives in the rural zones

5
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Educational level:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
Number of participants whose highest education is...
primary education:

1

secondary education:

15

higher education:

19

Occupation:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy)
student

5

employed

21

unemployed

4

retired

5

Criteria of national relevance:
(Change the categories and adjust the table to match the categories relevant in your
country and presented in your recruitment strategy, eg. religion, ethnicity ect.)
Ethnicity

1 – Roma
1 – Armenian
1 – Russian
33 - Bulgarian
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