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Jak zorganizować wydarzenie?

Konferencja odbywa się w formie prowadzonych oddolnie dyskusji, podczas których na 
pierwszym miejscu stawiane są propozycje i inicjatywy obywateli Unii. W dyskusjach 
na temat naszej wspólnej przyszłości mogą uczestniczyć wszyscy obywatele UE. Mogą 
oni również organizować własne wydarzenia pod patronatem konferencji. Informacje 
o wydarzeniach można opublikować w portalu (https://futureu.europa.eu ) dostępnym 
w 24 językach urzędowych UE.

Jakiego rodzaju wydarzenia można zorganizować?

• Wszyscy obywatele UE mogą organizować wydarzenia związane 
z konferencją.

• Mogą się one odbywać na żywo, online lub w formie hybrydowej.

• Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter partycypacyjny 
i inkluzywny, być nastawione na przyszłość i zgodne z zapisami karty konferencji. 
Materiały opublikowane na stronie konferencji mogą posłużyć jako inspiracja przy 
organizacji wydarzeń.



Jak wziąć udział w wydarzeniu?

• Na mapie zobaczysz wszystkie zarejestrowane wydarzenia. Aby wziąć 
udział w wybranych wydarzeniach, nie musisz rejestrować się w portalu.

• Możesz też zorganizować wydarzenie, zarejestrować je w portalu, a po 
jego zakończeniu opublikować swoją relację w portalu. W tym celu 
należy założyć konto.

Jak zarejestrować wydarzenie w portalu?

To nic trudnego. Postępuj według tych wskazówek:

• Zarejestruj się (lub swoją organizację) w portalu.

• Wypełnij formularz: podaj tytuł, opis, temat, adres, link do 
wideokonferencji, czas rozpoczęcia i zakończenia oraz rodzaj 
rejestracji. Możesz to zrobić w jednym z 24 języków urzędowych UE.

• Przeczytaj kartę i zaznacz okienko, w którym zgadzasz się przestrzegać jej 
postanowień.

• Kliknij przycisk „Utwórz”. Twoje wydarzenie pojawi się na liście i na mapie.

Wydarzenia możesz organizować jako osoba prywatna lub w imieniu organizacji 
(stowarzyszenia, organizacji pozarządowej itp.). Nazwę organizacji należy podać 
w rubryce z nazwą.

Jak opublikować relację z wydarzenia?

Aby zrelacjonować wydarzenie, wystarczy krótko podsumować jego wyniki 
i zamieścić je online.

Prosimy również o publikowanie w portalu konkretnych pomysłów, jakie 
narodziły się podczas dyskusji, i linkowanie ich z wydarzeniem. Dzięki temu 
będą mogły służyć jako inspiracja do kolejnych dyskusji. Sprawozdanie z wydarzenia 
powinno zawierać następujące informacje:

• rodzaj wydarzenia

• liczba uczestników i dotyczące ich dane demograficzne (np. wiek, płeć)

• najważniejsze omówione tematy i zaproponowane pomysły

• argumenty na poparcie tych pomysłów

• ogólne wrażenia i planowane działania.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku dla organizatorów 
wydarzeń dostępnym w portalu.

Pamiętaj: Aby konferencja przełożyła się na konkretne rezultaty, niezbędne jest 
opublikowanie sprawozdania z wydarzenia w portalu i zalinkowanie pomysłów.
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Jak utrzymać zainteresowanie uczestników?

Po zakończeniu wydarzenia zachęcaj uczestników do przeczytania 
relacji opublikowanej w portalu, do kontynuowania dyskusji w portalu 
konferencji, proponowania nowych rozwiązań i komentowania pomysłów 
przedstawionych przez innych uczestników.

Wskazówki:

• Nasze przewodniki pomogą Ci krok po kroku zorganizować i zrelacjonować 
wydarzenie.

• Do informowania o wydarzeniu i rozpowszechniania informacji należy 
korzystać z identyfikacji wizualnej konferencji, materiałów i innych narzędzi 
informacyjnych.

• Jeżeli potrzebujesz pomocy lub wskazówek, zgłoś się do najbliższego 
Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej lub Centrum informacyjnego Europe Direct.

Jak zostaną wykorzystane wpisy obywateli 
opublikowane w portalu konferencji?

Na infografikach przedstawiamy przebieg i kalendarium konferencji.




