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Kaip organizuoti renginius?

Konferencija yra visuomeninė demokratinė iniciatyva, kurioje pirmenybė teikiama 
Europos piliečių idėjoms ir iniciatyvoms. Žmonės iš visos ES gali dalyvauti diskusijose 
apie mūsų bendrą ateitį dėl jiems svarbių klausimų. Jie tai gali daryti dalyvaudami 
renginiuose arba organizuodami savo renginius konferencijos kontekste. Tai galima 
padaryti per daugiakalbę (pateikiamą 24 kalbomis) skaitmeninę platformą  
(https://futureu.europa.eu).

Kokie renginius galiu organizuoti?

• Su konferencija susijusius renginius gali organizuoti visi.

• Renginiai gali vykti gyvai, internetu arba mišriu formatu.

• Renginiai turėtų būti dalyvaujamojo pobūdžio, įtraukūs, orientuoti į ateitį 
ir atitikti konferencijos chartiją. Idėjų galite pasisemti iš priemonių 
rinkiniuose siūlomų formatų.



Kaip dalyvauti?

• Net ir neužsiregistravę platformoje galite naršyti visų užregistruotų 
renginių žemėlapį, pasirinkti renginį ir jame dalyvauti.

• Susikūrę paskyrą, galite organizuoti renginį, jį užregistruoti platformoje, 
o vėliau pranešti apie renginyje išsakytas idėjas.

Kaip užregistruoti renginį platformoje?

Tai paprasta. Štai pagrindiniai žingsniai:

• užsiregistruokite pats arba užregistruokite organizaciją platformoje, jei 
tai dar nepadaryta;

• užpildykite formą; joje nurodykite renginio pavadinimą, aprašymą, tipą, 
temą, adresą, vaizdo konferencijos nuorodą, pradžios ir pabaigos laiką, registracijos 
rūšį. Galite vartoti vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų;

• perskaitykite chartiją ir pažymėkite langelį, kad su ja sutinkate;

• spustelėkite „Sukurti“ ir jūsų renginys bus įtrauktas į renginių sąrašą ir žemėlapį.

Renginį galite organizuoti kaip individualus asmuo arba organizacijos (asociacijos, 
NVO ir kt.) vardu – pastaruoju atveju registruojantis kaip pavadinimą reikia nurodyti 
tokios organizacijos pavadinimą.

Kaip pranešti apie renginį?

Jei norite pasidalyti savo renginio išvadomis, turite parengti trumpą 
ataskaitą ir ją užpildyti internetu.

Taip pat prašome platformoje paskelbti konkrečias siūlomas idėjas ir jas 
susieti su renginiu, kad jos galėtų būti įtrauktos į vėlesnius svarstymus. 
Pateikdami renginio ataskaitą, įtraukite į ją tokią informaciją:

• renginio tipą;

• dalyvių skaičių ir jų demografinius duomenis (pvz., amžių, lytį);

• pagrindines aptartas temas ir siūlomas idėjas;

• argumentus, kuriais grindžiamos šios idėjos;

• bendrą atmosferą ir numatomus tolesnius veiksmus.

Daugiau informacijos rasite platformoje pateikiamame Vadove renginių 
organizatoriams.

Atminkite – tam, kad Konferencija būtų veiksminga, labai svarbu parengti renginio 
ataskaitą ir susieti ją su idėjomis konferencijos platformoje.
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Kaip galiu sutelkti žmones, kad jie liktų aktyvūs?

Po renginio paraginkite žmones perskaityti ataskaitą konferencijos 
platformoje, tęsti diskusijas ir palaikyti ryšį per konferencijos platformą, 
siūlyti naujas idėjas ar komentuoti kitų žmonių idėjas.

Naudingi patarimai

• Priemonių rinkinys padės jums pasiruošti renginiui, jį organizuoti ir pranešti apie 
jo išvadas.

• Viešindami savo renginį ir skleisdami informaciją turėtumėte naudotis 
konferencijos vaizdine tapatybe, kampanijos medžiaga ir kitomis komunikacijos 
priemonėmis.

• Jei jums reikia pagalbos ir patarimų, kreipkitės į artimiausią Europos 
Parlamento ryšių biurą, Komisijos atstovybę arba „Europe Direct“ informacijos 
centrą.

Kas nutiks su piliečių pasiūlymais platformoje?

Susipažinkite su infografikais dėl proceso ir tvarkaraščio.




