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Kā organizēt pasākumus?

Konference ir demokrātijas izpausme uz vietas, kur prioritāte tiek piešķirta Eiropas 
pilsoņu idejām un iniciatīvām. Visi ES iedzīvotāji var iesaistīties diskusijās par mūsu 
kopīgo nākotni un tematiem, kas viņiem ir svarīgi. Viņi var piedalīties pasākumos vai 
organizēt savus pasākumus konferences ietvaros. Tālab viņu rīcībā ir daudzvalodu 
digitālā platforma (https://futureu.europa.eu ), kas pieejama 24 valodās.

Kādu pasākumu es varu organizēt?

• Ikviens var organizēt ar konferenci saistītus pasākumus.

• Šie pasākumi var norisināties, dalībniekiem klātesot, tiešsaistē vai 
hibrīdformātā.

• Ir svarīgi, lai pasākumi būtu interaktīvi, iekļaujoši, vērsti uz nākotni un 
saskanētu ar Konferences hartu. Jūs varat iedvesmoties no rīkkopās piedāvātajiem 
formātiem.



Kā piedalīties?

• Jūs atradīsiet visus reģistrētos pasākumus kartē; varat izvēlēties 
pasākumu un piedalīties tajā pat bez reģistrēšanās platformā.

• Jūs varat organizēt pasākumu, reģistrēt to platformā, tad sniegt 
pārskatu par pasākuma gaitā apspriestajām idejām, izveidojot kontu.

Kā es varu reģistrēt pasākumu platformā?

Tas ir vienkārši. Ir jārīkojas šādi:

• Reģistrējiet sevi vai savu organizāciju platformā, ja neesat to vēl 
izdarījis.

• Aizpildiet veidlapu. Jums ir jāsniedz pasākuma apraksts, jānorāda 
tā nosaukums, veids, temats un pasākuma adrese, saite, ja runa ir par 
videokonferenci, sākuma un beigu laiks, kā arī reģistrācijas veids. Varat izmantot 
vienu no 24 ES oficiālajām valodām.

• Izlasiet Hartu un atzīmējiet rūtiņu, kas apliecina, ka piekrītat to ievērot.

• Noklikšķiniet uz “Izveidot”, un jūsu pasākums parādīsies pasākumu sarakstā un 
kartē.

Jūs varat organizēt pasākumu kā privātpersona vai organizācijas (asociācijas, NVO 
utt.) vārdā, norādot attiecīgās organizācijas nosaukumu reģistrēšanās brīdī.

Kā sniegt pārskatu par pasākumu?

Lai iepazīstinātu ar pārdomām, kas raisījušās pasākuma laikā, jums ir 
jāsagatavo īss ziņojums un jāpublicē tas tiešsaistē.

Publicējiet platformā arī konkrētas ierosinātās idejas un sasaistiet tās ar 
pasākumu, lai tās varētu ņemt vērā turpmākajās debatēs. Ziņojumam par 
pasākumu jāsatur šāda informācija:

• pasākuma veids;

• dalībnieku skaits un viņu demogrāfiskais profils (piemēram, vecums, dzimums);

• galvenie apspriestie temati un ierosinātās idejas;

• argumenti, kas noveda pie šīm idejām;

• vispārējā gaisotne un paredzamie turpmākie pasākumi.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet ”Pasākumu organizatoru rokasgrāmatu”, kura ir pieejama 
platformā.

Atgādinājums: ir ļoti svarīgi sagatavot ziņojumu par pasākumu un sasaistīt to ar 
platformā publicētajām idejām, lai konference būtu efektīva.
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Kā varu mobilizēt cilvēkus, lai tie turpinātu 
aktīvi darboties platformā?

Pēc pasākuma mudiniet cilvēkus iepazīties ar ziņojumu konferences 
platformā, turpināt debates, uzturot sakarus caur konferences platformu, 
un ierosināt jaunas idejas vai komentēt citu paustās idejas.

Padomi:

• Vairākas rīkkopas jums soli pa solim izskaidro, kā rīkoties. Tās jums palīdzēs 
sagatavot un organizēt pasākumu un tad sniegt pārskatu par to.

• Lai informētu par savu pasākumu un izplatītu informāciju, jūsu rīcībā ir 
konferences vizuālā identitāte, kampaņas materiāli un citi saziņas līdzekļi.

• Ja jums vajadzīgs atbalsts vai padomi, vērsieties tuvākajā Eiropas Parlamenta 
birojā, Komisijas pārstāvniecībā vai informācijas centrā Europe Direct.

Kam kalpos iedzīvotāju ieguldījumi platformā?

Skatiet infografikas, kas izskaidro procesu un grafiku.




