
Prihodnost 
je v tvojih rokah

Naj se sliši tvoj glas https://futureu.europa.eu
#TheFutureIsYours

Kako organizirati dogodke?

Konferenca je demokratičen projekt državljanov in državljank, ki daje prednost njihovim 
zamislim in pobudam. Ljudje iz vse EU se lahko pridružijo razpravam o naši skupni 
prihodnosti glede vprašanj, ki so zanje pomembna. To lahko dosežejo z udeležbo 
na dogodkih ali organizacijo lastnih dogodkov pod okriljem konference. Temu je 
namenjena večjezična digitalna platforma (https://futureu.europa.eu ), ki je na voljo 
v 24 jezikih.

Kakšen dogodek lahko organiziram?

• Vsakdo lahko organizira dogodke v zvezi s konferenco.

• Dogodki lahko potekajo v živo, po spletu ali v hibridni obliki.

• Dogodki morajo biti participativni, vključujoči, usmerjeni v prihodnost in 
v skladu z listino konference. Navdih za obliko dogodka lahko najdete 
v našem gradivu.



Kako lahko sodelujem?

• Na zemljevidu vseh prijavljenih dogodkov lahko izberete želeni dogodek 
in se ga udeležite, ne da bi se morali prijaviti na platformi.

• Če pa ustvarite račun, lahko organizirate dogodek, ga prijavite na 
platformi in nato poročate o predstavljenih zamislih.

Kako lahko prijavim dogodek na platformi?

Preprosto sledite tem korakom:

• Sebe ali svojo organizacijo prijavite na platformi, če tega še niste storili.

• V obrazec vpišite naslov, opis, vrsto, temo, naslov, povezavo do 
videokonference, začetni in končni datum ter obliko prijave. Uporabite 
lahko enega od 24 uradnih jezikov EU.

• Preberite listino in označite, da se strinjate z njo.

• Kliknite „Ustvari“ in vaš dogodek se bo pojavil na seznamu dogodkov in na 
zemljevidu.

Dogodek lahko organizirate kot individualna oseba ali v imenu organizacije (združenja, 
nevladne organizacije itd.), tako da ob prijavi navedete njeno ime.

Kako poročam o dogodku?

Za poročanje o sklepih dogodka morate na spletu napisati kratko poročilo.

Na platformi objavite tudi konkretne predlagane ideje in jih povežite 
z dogodkom, da bodo lahko uporabljene v nadaljnjih razpravah. V poročilo 
o dogodku vključite naslednje informacije:

• vrsta dogodka

• število udeležencev in udeleženk ter demografski podatki o njih (npr. starost in 
spol)

• glavne obravnavane teme in predlagane zamisli

• argumenti za te zamisli

• splošni vtis in pričakovani naslednji ukrepi

Več informacij je v Vodniku za organizatorje dogodkov, ki je na voljo na platformi.

Poudarjamo, da je za učinkovitost konference pomembno, da na platformi objavite 
poročilo in zamisli, ki so bile predstavljene.
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Kako lahko spodbudim ljudi, da bodo ostali vključeni?

Po dogodku povabite udeležence, da preberejo poročilo in se udeležijo 
drugih razprav na platformi konference ter predlagajo nove zamisli ali 
komentirajo zamislih drugih ljudi.

Nasveti:

• V zbirki gradiv so opisani posamezni koraki za pripravo in organizacijo 
dogodkov ter poročanje o njihovih sklepih.

• Za obveščanje o dogodku in širjenje informacij uporabite vizualno podobo 
konference, gradivo za kampanjo in drugo informacijsko gradivo.

• Za dodatno podporo in nasvete se obrnite na najbližjo pisarno Evropskega 
parlamenta, predstavništvo Evropske komisije ali informacijsko točko Europe 
Direct.

Kaj se bo zgodilo s prispevki državljank 
in državljanov na platformi?

Oglejte si infografike s podatki o procesu in časovnici.




