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Kako organizirati događanja?

Konferencija je demokratski projekt blizak građanima u kojem se u prvi plan stavljaju 
ideje i inicijative europskih građana. U raspravama o našoj zajedničkoj budućnosti 
i temama koje su im važne mogu raspravljati ljudi iz cijelog EU-a tako da sudjeluju 
u događanjima u okviru konferencije ili ih sami organiziraju na višejezičnoj platformi 
(https://futureu.europa.eu), dostupnoj na 24 jezika.

Kakva događanja mogu organizirati?

• Svatko može organizirati događanja povezana s konferencijom.

• To mogu biti događanja uživo, događanja na internetu ili hibridna 
događanja.

• Događanja moraju biti participativna, uključiva, usmjerena na budućnost 
i u skladu s Poveljom konferencije. Inspiraciju za oblik događanja možete pronaći 
među našim alatima.



Kako mogu sudjelovati?

• Pretražite mapu registriranih događanja, odaberite događanje 
i sudjelujte u njemu. Ne morate se registrirati na platformi.

• Ako kreirate račun, možete organizirati događanje, registrirati ga na 
platformi i poslati izvješće o idejama koje su iz njega proizašle.

Kako mogu registrirati događanje na platformi?

Slijedite ove jednostavne korake:

• Registrirajte se na platformi kao pojedinac ili organizacija.

• U obrazac upišite naslov, opis, vrstu, temu, adresu, poveznicu na 
videokonferenciju, vrijeme početka i završetka te vrstu prijave. Možete 
odabrati bilo koji od 24 službena jezika EU-a.

• Pročitajte Povelju i označite da se slažete s njome.

• Kliknite na „Stvori”. Vaše će se događanje pojaviti na popisu događanja i na karti.

Možete organizirati događanje kao pojedinac ili u ime neke organizacije (udruženja, 
nevladine organizacije itd.) tako da pri registraciji pod ime upišete ime te organizacije.

Kako da podnesem izvješće o mojem događanju?

Kako biste podijelili zaključke sa svojeg događanja, morate napisati kratko 
izvješće i poslati ga putem interneta.

Predložene ideje objavite i na platformi i povežite ih s događanjem tako da 
se mogu uključiti u rasprave. U izvješću treba navesti:

• vrstu događanja

• broj sudionika i demografske podatke o njima (npr. dob, spol)

• glavne teme i ideje

• argumente na kojima se ideje temelje

• opći dojam i sljedeće korake.

Za više informacija proučite „Vodič za organizaciju događanja”:

Imajte na umu: Važno je izraditi izvješće i povezati ga s idejama na platformi kako bi 
konferencija bila uspješna.
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Kako potaknuti druge na angažman?

Potaknite ih da pročitaju izvješće o događanju, nastave s raspravom 
i ostanu u kontaktu na platformi konferencije te da predlažu nove ideje ili 
komentiraju ideje drugih.

Savjeti:

• U pripremi i organiziranju događanja te izvješćivanju o zaključcima pomoći će 
vam set alata.

• Pri najavljivanju događanja i informiranju drugih o njemu koristite vizualni 
identitet, promidžbene materijale i druge komunikacijske alate.

• Za pomoć se javite najbližem uredu za vezu Europskog parlamenta, 
predstavništvu Komisije ili informacijskom centru Europe Direct.

Čemu služe doprinosi građana na platformi?

Pogledajte infografike o tijeku i kronologiji.




