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Conas imeachtaí a eagrú

Gníomhaíocht dhaonlathach ón mbun aníos is ea an Chomhdháil a thugann tús áite do 
smaointe agus do thionscnaimh de chuid shaoránaigh na hEorpa. Is féidir le daoine as 
gach cearn den Aontas páirt a ghlacadh sa phlé maidir lenár dtodhchaí choiteann agus 
an méid is cás leo. Féadfaidh siad sin a dhéanamh trí pháirt a ghlacadh in imeachtaí nó 
a gcuid imeachtaí féin a eagrú faoi scáth na Comhdhála. Éascaítear é sin ar an ardán 
digiteach ilteangach (https://futureu.europa.eu), atá ar fáil i 24 theanga.

Cén sórt imeachta is féidir liom a eagrú?

• Féadfaidh gach duine imeachtaí a eagrú a bhaineann leis an 
gComhdháil.

• Is féidir na himeachtaí a reáchtáil go pearsanta, ar líne nó i bhformáid 
hibrideach.

• Ba cheart na himeachtaí a bheith rannpháirteach, cuimsitheach agus dírithe ar 
an todhchaí. Ba cheart dóibh freisin Cairt na Comhdhála a urramú. Féadfaidh tú 
inspioráid a fháil ó na formáidí a mholtar sna tacair uirlisí.



Conas is féidir liom a bheith páirteach?

• Is féidir leat féachaint ar léarscáil na n-imeachtaí atá cláraithe, ceann 
acu a roghnú agus freastal air fiú mura bhfuil tú cláraithe ar an Ardán.

• Is féidir leat imeacht a eagrú, é a chlárú ar an ardáin agus na smaointe 
ón imeacht a thuairisciú trí chuntas a chruthú.

Conas is féidir liom imeacht a chlárú ar an ardán?

Tá sé éasca. Lean na príomhchéimeanna seo a leanas:

• Déan tú féin nó an eagraíocht a chlárú ar an ardán, mura bhfuil sé 
déanta agat cheana féin.

• Líon isteach an fhoirm leis na sonraí seo a leanas: an teideal, cur síos, 
an cineál imeachta, an téama, an seoladh, nasc físchomhdhála, am tosaithe agus 
críochnaithe, an cineál clárúcháin. Is féidir leat aon cheann de na 24 theanga 
oifigiúla den Aontas a úsáid.

• Léigh an Chairt agus cuir tic sa bhosca le dearbhú go n-aontaíonn tú leis.

• Cliceáil ar ‘cruthaigh’ agus foilseofar an imeacht ar liosta na n-imeachtaí agus ar an 
léarscáil freisin.

Is féidir leat imeacht a eagrú tú féin nó thar ceann eagraíochta (comhlachas, eagraíocht 
neamhrialtasach, etc.) trí ainm na heagraíochta sin a lua tráth an chláraithe.

Conas a chuirim isteach tuairisc faoin imeacht?

Chun go mbeidh tú in ann na conclúidí a eascraíonn as an imeacht 
a chomhroinnt, beidh ort tuairisc ghearr a scríobh agus é a líonadh isteach 
ar líne.

Iarrtar ort na smaointe nithiúla a moladh a phostáil ar an ardán féin agus 
iad a nascadh leis an imeacht chun go mbeifear in ann iad a úsáid chun cur leis an bplé 
a tharlóidh ina dhiaidh sin. Clúdaigh an t-eolas seo a leanas sa tuairisc ar an imeacht:

• an cineál imeachta

• líon na ndaoine a bhí rannpháirteach agus an cúlra déimeagrafach atá acu (e.g. 
aois, inscne)

• na príomhábhair a pléadh agus na smaointe a moladh

• na hargóintí as a d’eascair na smaointe sin

• an t-atmaisféar ginearálta agus an obair leantach lena bhfuiltear ag súil

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an ‘Treoir le haghaidh eagraithe imeachtaí’ atá at 
fáil ar an ardán.

Cuimhnigh: Tá sé ríthábhachtach tuairisc a chur le chéile faoin imeacht agus é a 
nascadh leis na smaointe ar an ardán chun go mbeidh rath ar an gComhdháil.
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Conas is féidir liom daoine a spreagadh chun go 
leanfaidh siad den spéis atá acu san ábhar?

Tar éis na himeachta, déan daoine a spreagadh leis an tuairisc a léamh 
ar ardán na Comhdhála chun leanúint ar aghaidh leis an bplé agus chun 
coinneáil i dteagmháil le daoine ar ardán na Comhdhála, sin agus smaointe 
nua a mholadh nó barúil a thabhairt maidir le smaointe daoine eile.

Leideanna:

• Cuirtear treoir céim ar chéim ar fáil sna tacair uirlisí agus cuideoidh siad leat an 
imeacht a ullmhú agus a óstáil agus na conclúidí a thuairisciú.

• Ba cheart duit amharc-aithne na Comhdhála, ábhar feachtais agus uirlisí 
cumarsáide eile a úsáid chun poiblíocht a dhéanamh ar an imeacht agus eolas 
a scaipeadh.

• Déan teagmháil leis an Oifig Idirchaidrimh de chuid Pharlaimint na hEorpa, an 
Ionadaíocht de chuid an Choimisiúin nó an Lárionad Eolais de chuid Europe 
Direct is cóngaraí duit má theastaíonn tacaíocht agus treoir uait.

Cad a dhéantar leis an ionchur ó na saoránaigh 
a chuirtear ar an Ardán?

Féach na grafaicí faisnéise faoin bpróiseas agus faoin amlíne.




