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Ako môžem organizovať podujatia?

Konferencia sa uskutočňuje vo forme demokratickej diskusie, ktorá dáva priestor 
nápadom a iniciatívam európskych občanov. Na diskusiách o našej spoločnej 
budúcnosti sa môžu zúčastniť všetci občania EÚ. Môžu tiež organizovať svoje vlastné 
podujatia pod záštitou konferencie. Informácie o podujatiach je možné uverejniť 
prostredníctvom mnohojazyčnej digitálnej platformy (https://futureu.europa.eu ), 
ktorá je dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Aké typy podujatí môžem organizovať?

• Každý občan EÚ môže organizovať podujatia súvisiace s konferenciou.

• Podujatia sa môžu konať naživo, online alebo v hybridnej forme.

• Každé podujatie by malo mať participatívny a inkluzívny charakter, 
malo by byť zamerané na budúcnosť a malo by byť v súlade s chartou 
konferencie. Materiály uverejnené na webovom sídle konferencie môžu slúžiť ako 
inšpirácia pre organizáciu podujatí.



Ako sa môžem zapojiť?

• Môžete si pozrieť mapu všetkých registrovaných podujatí, vybrať 
si podujatie a zúčastniť sa na ňom, a to aj bez toho, aby ste sa 
zaregistrovali na platforme.

• Takisto môžete zorganizovať podujatie, zaregistrovať ho na platforme 
a správu o jeho priebehu uverejniť až po jeho ukončení. Na tento účel si musíte 
vytvoriť účet.

Ako môžem zaregistrovať podujatie na platforme?

Je to jednoduché. Postupujte podľa týchto krokov:

• Zaregistrujte sa (alebo vašu organizáciu) na platforme, ak ste tak ešte 
neurobili.

• Vyplňte formulár: uveďte názov, opis, tému, adresu, odkaz 
na videokonferenciu, čas začiatku a konca podujatia a typ registrácie. Pri registrácii 
si môžete vybrať ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov Európskej únie.

• Prečítajte si chartu a označte políčko, v ktorom súhlasíte s jej dodržiavaním.

• Kliknite na „Vytvoriť“ a vaše podujatie sa zobrazí na zozname podujatí a na mape.

Podujatie môžete zorganizovať ako jednotlivec alebo v mene organizácie (združenie, 
MVO atď.), a to tak, že pri registrácii uvediete názov tejto organizácie.

Ako môžem uverejniť správu o podujatí?

Ak sa chcete podeliť o závery z vášho podujatia, napíšte krátku správu 
a zverejnite ju online.

Na platforme môžete zverejniť aj konkrétne nápady, ktoré vznikli počas 
diskusie, a spojiť ich s podujatím. Môžu sa tak stať inšpiráciou pre ďalšie 
diskusie. V správe o podujatí uveďte tieto informácie:

• typ podujatia;

• počet účastníkov a ich demografické údaje (napr. vek, pohlavie);

• hlavné témy diskusie a navrhnuté nápady;

• argumenty, ktoré k nim viedli;

• zhodnotenie atmosféry a očakávané nadväzujúce kroky.

Ďalšie informácie nájdete v podrobnom návode pre organizátorov podujatí, ktorý je 
k dispozícii na platforme.

Nezabudnite: Aby mala konferencia účinok, je dôležité vytvoriť správu o podujatí 
a prepojiť ju s nápadmi na platforme.
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Ako môžem podnecovať ľudí, aby sa aj naďalej zapájali?

Po skončení podujatia povzbuďte ľudí, aby si prečítali správu o podujatí 
na platforme, pokračovali v diskusii prostredníctvom platformy konferencie 
a aby navrhli nové nápady alebo zverejnili svoje pripomienky k nápadom 
iných ľudí.

Tipy:

• Náš súbor nástrojov a príručky vám krok za krokom pomôžu zorganizovať 
podujatie a spätne informovať o jeho záveroch.

• Svoje podujatie by ste mali propagovať prostredníctvom vizuálnej identity 
konferencie, materiálov kampane a iných komunikačných nástrojov.

• Ak potrebujete pomoc alebo usmernenie, obráťte sa na najbližšiu informačnú 
kanceláriu Európskeho parlamentu, zastúpenie Európskej komisie alebo 
informačné centrum Europe Direct.

Ako sa budú používať príspevky občanov 
uverejnené na platforme konferencie?

Ďalšie informácie o postupe a harmonograme nájdete v infografike.




