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Cum se pot organiza evenimente

Conferința este un exercițiu democratic, care se adresează societății civile și acordă 
prioritate ideilor și inițiativelor cetățenilor europeni. Cetățenii din toată Uniunea pot 
participa la discuții despre viitorul nostru comun și despre ce contează pentru ei. Ei 
pot fie să participe la evenimente, fie să își organizeze propriile evenimente în cadrul 
Conferinței. Pentru aceasta, au la dispoziție o platformă multilingvă online  
(https://futureu.europa.eu), accesibilă în 24 de limbi.

Ce tip de eveniment pot organiza?

• Oricine poate organiza evenimente legate de Conferință.

• Ele se pot desfășura cu prezența participanților sau în format hibrid.

• Principalul este ca acestea să fie participative, incluzive și orientate 
către viitor și să respecte Carta Conferinței. Vă puteți inspira din 
formatele propuse în ghiduri.



Cum pot participa?

• Toate evenimentele înregistrate sunt indicate pe hartă. Puteți alege și 
asista la un eveniment chiar dacă nu sunteți înregistrat(ă) pe platformă.

• Puteți organiza un eveniment, îl puteți înregistra pe platformă și apoi vă 
puteți crea un cont pentru a relata despre schimbul de idei din cadrul 
evenimentului.

Cum pot înregistra evenimentul pe platformă?

Nimic mai simplu. Iată ce trebuie să faceți:

• Înregistrați-vă pe dumneavoastră sau organizația dumneavoastră pe 
platformă, dacă nu ați făcut încă acest lucru.

• Completați formularul. Indicați titlul, descrierea, tipul, tema și adresa 
evenimentului, linkul dacă este vorba de o videoconferință, data începerii și data 
încheierii, precum și modul de înregistrare. Puteți utiliza una din cele 24 de limbi 
oficiale ale UE.

• Citiți Carta și bifați căsuța prin care acceptați să o respectați.

• Faceți clic pe „Creați” și evenimentul va apărea în listă și pe hartă.

Puteți organiza un eveniment ca persoană fizică sau în numele unei organizații 
(asociație, ONG, etc.), indicând numele organizației în momentul înregistrării.

Cum pot face relatări legate de eveniment?

Pentru a prezenta concluziile evenimentului trebuie să scrieți un scurt 
raport și să îl publicați online.

Vă rugăm, de asemenea, să publicați pe platformă ideile concrete sugerate 
și să asociați aceste idei evenimentului, astfel încât să poată sta la baza 
dezbaterilor care vor urma. Raportul evenimentului trebuie să cuprindă următoarele 
informații:

• tipul de eveniment

• numărul de participanți și profilul lor demografic (vârstă, sex etc.)

• principalele subiecte discutate și idei sugerate

• argumentele care au condus la aceste idei

• atmosfera generală și acțiunile ulterioare preconizate

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați „Ghidul pentru organizatorii de 
evenimente”, disponibil pe platformă.

Rețineți că, pentru eficiența Conferinței, este esențial să creați un raport al 
evenimentului și să îl asociați ideilor publicate pe platformă.
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Cum îi pot mobiliza pe oameni să continue 
să fie activi pe platformă?

După eveniment, încurajați-i pe oameni să citească raportul pe platforma 
Conferinței, să continue să dezbată rămânând în contact pe platformă și să 
propună idei noi sau să comenteze ideile altora.

Sfaturi practice:

• Mai multe ghiduri vă vor explica pas cu pas ce trebuie să faceți și vă vor ajuta 
să vă pregătiți și să vă organizați evenimentul, precum și cum să realizați 
raportul cu concluzii.

• Identitatea vizuală a Conferinței, materialele de campanie și alte instrumente 
de comunicare vă stau la dispoziție pentru a vă promova evenimentul și pentru 
a difuza informații.

• Dacă aveți nevoie de sprijin și îndrumări, contactați Biroul de legătură al 
Parlamentului European, Reprezentanța Comisiei sau Centrul de informare 
Europe Direct cel mai apropiat.

La ce vor servi contribuțiile cetățenilor pe platformă?

Consultați graficele informative care explică procesul și calendarul.




