Το μέλλον είναι
στα χέρια σου

Πώς να οργανώσετε εκδηλώσεις;
Η Διάσκεψη αποτελεί έκφανση άμεσης δημοκρατίας που δίνει στους Ευρωπαίους
πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σημαντικότερες ιδέες και πρωτοβουλίες
τους. Πολίτες από όλη την ΕΕ μπορούν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις για
το κοινό μας μέλλον σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν. Πώς μπορούν
να το πράξουν αυτό; Με τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις ή με τη διοργάνωση
εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της Διάσκεψης. Αυτό είναι δυνατόν χάρη στην
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (https://futureu.europa.eu ), που είναι διαθέσιμη
σε 24 γλώσσες.

Τι είδους εκδηλώσεις μπορώ να διοργανώσω;
•

Ο καθένας μπορεί να οργανώσει εκδηλώσεις σχετικές με τη
Διάσκεψη.

•

Οι εκδηλώσεις μπορούν να λάβουν χώρα με φυσική παρουσία, στο
διαδίκτυο ή με υβριδική μορφή.

•

Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχικότητα, τη
συμπεριληπτικότητα, να εστιάζουν στο μέλλον και να τηρούν τον Χάρτη
της Διάσκεψης. Μπορείτε να εμπνευστείτε από τα παραδείγματα που σας
προτείνουν οι εργαλειοθήκες.

Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί

#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;
•

Δείτε τον χάρτη όλων των εκδηλώσεων και διαλέξτε την εκδήλωση
στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε, έστω κι αν δεν έχετε εγγραφεί
μέσω της πλατφόρμας.

•

Μπορείτε να οργανώσετε μια εκδήλωση, να την καταχωρίσετε
στην πλατφόρμα και, στη συνέχεια, να μας στείλετε τις ιδέες που
αντλήσατε από αυτή, δημιουργώντας έναν λογαριασμό.

Πώς μπορώ να καταχωρίσω μια
εκδήλωση στην πλατφόρμα;
Πανεύκολο! Ακολουθήστε τα βασικά βήματα:
•

Εγγραφείτε εσείς ή η οργάνωσή σας στην πλατφόρμα, αν δεν το έχετε
ήδη κάνει.

•

Συμπληρώστε τον τίτλο, περιγραφή, τύπο, θέμα, διεύθυνση,
υπερσύνδεσμο βιντεοδιάσκεψης, χρόνο έναρξης και λήξης και το είδος
καταχώρισης σχετικά με την εκδήλωσή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

•

Διαβάστε τον Χάρτη και τσεκάρετε το τετραγωνίδιο συναίνεσής σας με αυτόν.

•

Πατήστε τον υπερσύνδεσμο «Δημιουργία» και η εκδήλωσή σας θα εμφανιστεί
στον κατάλογο και στον χάρτη των εκδηλώσεων.

Μπορείτε να οργανώσετε μια εκδήλωση ως άτομο ή ως οργάνωση (ένωση, ΜΚΟ
κ.λπ.) συμπληρώνοντας την επωνυμία της οργάνωσής σας στην καταχώριση για την
εκδήλωσή σας.

Πώς μπορώ να συντάξω μια έκθεση
σχετικά με την εκδήλωσή μου;
Για να συμμεριστείτε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την
εκδήλωσή σας, θα χρειαστεί να συντάξετε και να μας αποστείλετε μια
σύντομη έκθεση μέσω της πλατφόρμας.
Επίσης, σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στην πλατφόρμα
συγκεκριμένες ιδέες που προτάθηκαν συνδέοντάς τις με την εκδήλωση, έτσι ώστε
να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν. Σας
παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην έκθεση για την
εκδήλωσή σας:
•

τύπος της εκδήλωσης

•

αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν και δημογραφική προέλευσή τους (π.χ.
ηλικία, φύλο)

•

τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν και ιδέες που προτάθηκαν

•

τα επιχειρήματα που συνέβαλαν στη διατύπωση των ιδεών αυτών

•

γενική ατμόσφαιρα και επακόλουθες δραστηριότητες

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό για τους διοργανωτές
εκδηλώσεων που βρίσκεται στην πλατφόρμα.
Να θυμάστε: Για να είναι αποτελεσματική η Διάσκεψη, έχει ιδιαίτερη σημασία να μας
στείλετε την έκθεση που θα συντάξετε για την εκδήλωσή σας και να τη συνδέσετε
με τις ιδέες στην πλατφόρμα.

Πώς μπορώ να ενθαρρύνω τη συμμετοχή των άλλων;
Μετά την εκδήλωση παροτρύνετε τους άλλους να διαβάσουν την έκθεσή
σας στην πλατφόρμα, να συνεχίσουν να συνδέονται στην πλατφόρμα
για να μετέχουν στις συζητήσεις και να προτείνουν νέες ιδέες ή να
διατυπώνουν σχόλια για τις ιδέες των άλλων.

Πρακτικές συμβουλές:
•

Μια σειρά από εργαλειοθήκες θα σας καθοδηγήσουν βήμα-βήμα ώστε να
ετοιμάσετε και να υλοποιήσετε την εκδήλωσή σας, καθώς και να συντάξετε
την έκθεση σχετικά με τα συμπεράσματά της.

•

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την οπτική ταυτότητα, το ενημερωτικό υλικό
και άλλα εργαλεία επικοινωνίας της Διάσκεψης για να προωθήσετε την
εκδήλωσή σας και να διαδώσετε το σχετικό ενημερωτικό υλικό.

•

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο-σύνδεσμος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή το κέντρο
πληροφόρησης Europe Direct, εάν χρειάζεστε στήριξη και οδηγίες.

Τι γίνεται με τις εισηγήσεις των
πολιτών στην πλατφόρμα;
Συμβουλευτείτε το πληροφοριογράφημα σχετικά με τη σχετική
διαδικασία και χρονοδιάγραμμα.

Κάνε τη φωνή σου να
ακουστεί
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