A jövő rajtad
is múlik

Útmutató rendezvények szervezéséhez
A konferencia alulról építkező demokratikus eseménysorozat, amely elsőbbséget
biztosít az európai polgárok elképzeléseinek és kezdeményezéseinek. Bárki az EUban csatlakozhat a vitákhoz, melyek a közös jövőnkről és a mindannyiunk számára
fontos kérdésekről szólnak. Részt lehet venni a rendezvényeken, és saját rendezvényt
is lehet szervezni a konferencia égisze alatt. Erre a többnyelvű digitális platformon van
lehetőség (https://futureu.europa.eu ), amely az EU 24 hivatalos nyelvén használható.

Milyen rendezvényeket szervezhetek?
•

Bárki szervezhet a konferencia témáival kapcsolatos, személyes
jelenléten alapuló vagy online, illetve vegyes formátumú
rendezvényeket.

•

A rendezvényeknek részvételen alapulónak, inkluzívnak
és jövőorientáltnak kell lenniük, és meg kell felelniük a konferencia
alapokmányában foglaltaknak. Merítsen ihletet az eszköztárakban javasolt
rendezvényformátumokból.

Mondd el a véleményed!

#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu

Hogyan vehetek részt rendezvényeken?
•

Böngésszen a térképen feltüntetett rendezvények között, és válasszon
tetszése szerint. Nem kell regisztrálnia a platformon ahhoz, hogy részt
vehessen az érdeklődésére számot tartó eseményeken.

•

Ha rendezvényt akar szervezni, regisztrálja azt a platformon, majd
az esemény után számoljon be az ott megfogalmazott és megvitatott ötletekről.
Mindehhez létre kell hoznia egy felhasználói fiókot.

Hogyan tudom regisztrálni
a rendezvényemet a platformon?
Mi sem könnyebb ennél. Végezze el a következő műveleteket:
•

Regisztrálja magát vagy szervezetét a platformon, ha korábban még
nem tette.

•

Töltse ki az űrlapot: adja meg a rendezvény címét, leírását, típusát,
témáját, a helyszínt (pontos cím), a videokonferencia linkjét, az esemény kezdő és
záró dátumát és a regisztráció típusát. Az EU 24 hivatalos nyelve közül bármelyiket
használhatja.

•

Olvassa el a konferencia alapokmányát, és a megfelelő négyzet bejelölésével
erősítse meg, hogy elfogadja az alapokmányban foglaltakat.

•

Kattintson a „Létrehozás” gombra. Ezt követően az Ön rendezvénye szerepelni fog
a rendezvények jegyzékében, és fel lesz tüntetve a térképen.

Szervezhet rendezvényt magánszemélyként vagy szervezet (egyesület, NGO stb.)
nevében. Ez utóbbi esetben regisztrációkor a szervezet nevét adja meg.

Hogyan tudok beszámolni a rendezvényemről?
A rendezvény eredményéről és a levont következtetésekről rövid jelentést
kell írnia és benyújtania online.
Kérjük, hogy a platformon tegye közzé az eseményen felvetett konkrét
ötleteket is, és társítsa őket a rendezvényhez, hogy azokat a későbbi viták
során figyelembe lehessen venni. A rendezvényről készült jelentésnek a következő
információkat kell tartalmaznia:
•

a rendezvény típusa,

•

a résztvevők száma és demográfiai háttere (pl. életkor és nem),

•

a megvitatott témák és a javasolt ötletek,

•

az ötleteket alátámasztó érvek,

•

az esemény általános légköre és az intézkedések, melyekre a rendezvény
következtében várhatóan sor fog kerülni.

Bővebb információkért olvassa el a platformon közzétett, rendezvényszervezőknek
szóló útmutatót.
Figyelem! Ahhoz, hogy a konferencia eredményes legyen, alapvetően fontos, hogy
elkészítse a rendezvényről szóló jelentést, és társítsa azt a platformon közzétett
ötletekhez.

Hogyan tudom ösztönözni az esemény résztvevőit, illetve
az érdeklődőket arra, hogy továbbra is kísérjék szorosan
figyelemmel a fejleményeket és maradjanak aktívak?
Az esemény után buzdítsa az embereket arra, hogy olvassák el
a rendezvényről készült jelentést, folytassák az eszmecserét és tartsák
a kapcsolatot egymással a konferencia platformján, és javasoljanak új
ötleteket, illetve észrevételezzék mások ötleteit.

Hasznos tippek:
•

Készítettünk néhány eszköztárat, melyek lépésről lépésre végigvezetik Önt
a rendezvényszervezés folyamatán, az előkészítéstől a levont következtetések
megírásáig.

•

A rendezvénnyel kapcsolatos kommunikáció és információterjesztés céljaira
használja a konferencia egységes vizuális elemeit, kampányanyagait és egyéb
tájékoztatási eszközeit.

•

Ha támogatásra vagy útmutatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba az Európai
Parlament Kapcsolattartó Irodájával, a Bizottság képviseletével vagy a Europe
Direct Tájékoztató Központtal az Ön hazájában.

Hogyan hasznosulnak a platformon
közzétett észrevételek és javaslatok?
Tekintse meg a konferencia folyamatábráját és időrendi áttekintését.

Mondd el a véleményed!
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