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Kuidas korraldada üritusi?

Konverentsi eesmärk on edendada rohujuuretasandi demokraatiat ning teha 
kuuldavaks Euroopa kodanike ideed ja algatused. Inimesed üle kogu ELi saavad 
ühineda aruteludega, mis käsitlevad meie ühist tulevikku ja neid huvitavaid teemasid. 
Nad saavad konverentsi raames osaleda üritustel või korraldada neid ise. See 
on võimalik tänu mitmekeelsele platvormile (https://futureu.europa.eu/pages/
charter?locale=et ), mis on kättesaadav 24 keeles.

Milliseid üritusi saan korraldada?

• Igaüks võib korraldada konverentsiga seotud üritusi.

• Need võivad olla füüsilise kohaolekuga üritused, veebipõhised või 
hübriidvormis üritused.

• Üritused peavad põhinema osalusel, olema kaasavad, tulevikule 
orienteeritud ja järgima konverentsi hartat. Te võite saada inspiratsiooni 
teabemapis välja pakutud formaatidest.



Kuidas osaleda?

• Saate sirvida registreeritud ürituste kaarti, valida välja mõne ürituse ja 
sellel osaleda ‒ selleks ei pea end isegi platvormil registreerima.

• Võite korraldada ürituse, registreerida selle platvormil ja jagada selle 
raames saadud ideid ‒ selleks tuleb luua konto.

Kuidas saan ürituse platvormil registreerida?

See on lihtne. Järgige peamisi etappe.

• Registreerige end või oma organisatsioon platvormil, kui te seda veel 
teinud ei ole.

• Märkige vormi pealkiri, kirjeldus, liik, teema, aadress, videokonverentsi 
link, algus- ja lõppaeg, registreerimise liik. Võite kasutada ühte ELi 24 ametlikust 
keelest.

• Lugege läbi harta ja märgistage kastike, milles nõustute harta tingimustega.

• Klõpsake nupul „loo“ ja teie üritus ilmub ürituste nimekirja ning kaardile.

Saate üritusi korraldada üksikisikuna või organisatsiooni (ühenduse, vabaühenduse 
jne) nimel, märkides registreerimise ajal nimeks selle organisatsiooni nime.

Kuidas teatan oma ürituste tulemustest?

Selleks et jagada teie ürituse järeldusi, peate kirjutama lühikese aruande ja 
esitama selle veebipõhiselt.

Palun postitage ka platvormil konkreetseid soovitatud ideid ja linkige need 
üritusega, et neid oleks võimalik järgevates aruteludes arvesse võtta. 
Aruandesse märkige järgmine teave:

• ürituse liik;

• osalejate arv ja nende demograafiline taust (nt vanus, sugu);

• arutatud põhiteemad ja esitatud ideed;

• nende ideedeni viinud argumendid;

• üldine õhkkond ja eeldatavad järelmeetmed.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge ürituste korraldajatele mõeldud juhendiga, 
mis on kättesaadav platvormil.

Pidage meeles! Konverentsi tulemuslikuks toimimiseks on äärmiselt oluline koostada 
ürituse aruanne ja linkida see platvormil avaldatud ideedega.
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Kuidas tagada inimeste kaasatus?

Pärast üritust julgustage inimesi lugema konverentsi platvormil aruannet, 
et jätkata arutelu platvormil ja esitada uusi ideid või kommenteerida teiste 
inimeste ideid.

Nõuanded:

• Teabemappidest saate etapiviisilisi juhiseid ja abi ürituse ettevalmistamiseks, 
korraldamiseks ja selle järeldustest teada andmiseks.

• Oma üritusest teada andmisel ja selle kohta teabe levitamisel peaksite 
kasutama konverentsi visuaalset märgistust, kampaaniamaterjali ja muid 
teabevahetusvahendeid.

• Kui vajate abi või juhiseid, võtke ühendust lähima Euroopa Parlamendi Büroo, 
komisjoni esinduse või Europe Directi teabekeskusega.

Mis saab kodanike panustest platvormil?

Vaadake protsessi infograafikut ja ajakava.




