
Budoucnost 
je ve vašich 

rukou

Vyjádřete svůj názor https://futureu.europa.eu
#TheFutureIsYours

Jak uspořádat akci?

Konference se opírá o zásady přímé demokracie a dává prostor námětům a iniciativám 
evropských občanů. Lidé z celé EU se mohou zapojit do diskusí o naší společné 
budoucnosti a o tom, co je pro ně důležité. Mohou se tak zúčastnit akcí, které se budou 
konat, nebo mají možnost uspořádat pod hlavičkou konference akci vlastní. Umožňuje 
to vícejazyčná digitální platforma (https://futureu.europa.eu), která je k dispozici ve 24 
jazycích.

Jaké akce můžu uspořádat?

• Akce související s konferencí může uspořádat každý.

• Akce mohou mít formu prezenční, online nebo jejich kombinaci.

• Akce by měly podporovat aktivní účast, měly by mít inkluzivní charakter, 
zaměřovat se na budoucnost a měly by respektovat chartu konference. 
Inspirovat se lze formáty navrženými v souborech nástrojů.



Jak se mohu zapojit?

• Můžete si projít mapu všech registrovaných akcí, vybrat si akci 
a zúčastnit se jí, a to i bez registrace na platformě.

• Můžete uspořádat akci, zaregistrovat ji na platformě a podat zprávu 
o nápadech, které se na akci objevily, a vytvořit si účet.

Jak akci na platformě zaregistrovat?

Je to úplně snadné. Postupujte takto:

• Pokud ještě nejste zaregistrováni, zaregistrujte se (sami sebe nebo vaši 
organizaci).

• Do formuláře vyplňte název, popis, typ, téma, adresu, odkaz na 
videokonferenci, dobu, kdy probíhá, a typ registrace. Můžete použít jeden z 24 
úředních jazyků EU.

• Přečtěte si chartu konference a potvrďte, že s ní souhlasíte.

• Klikněte na „Vytvořit“ a vaše akce se zobrazí na seznamu akcí a na mapě.

Akci můžete pořádat jako jednotlivec nebo jménem organizace (sdružení, nevládní 
organizace atd.) – u registrace stačí uvést název organizace.

Jak napsat zprávu o akci?

Aby se se závěry vaší akce seznámili ostatní účastníci konference, je třeba 
napsat krátkou zprávu a vyplnit ji online.

Na platformě rovněž uveďte konkrétní návrhy s odkazem na vaši akci, aby 
mohly sloužit jako podklad pro následná jednání. Ve zprávě o akci uveďte 
tyto informace:

• typ akce

• počet účastníků a jejich demografický původ (např. věk, pohlaví)

• hlavní projednávaná témata a navrhované nápady

• diskuse, které k těmto myšlenkám vedly

• celková atmosféra a očekávané následné kroky

Další podrobnosti najdete v „Příručce pro organizátory akcí“, která je k dispozici online.

Upozornění: Má-li mít celá konference efekt, je zpráva o akci nezbytně nutná, stejně 
jako odkaz na návrhy, které se na ní objevily.
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Jak mohu mobilizovat lidi k tomu, aby byli i nadále aktivní?

Po skončení akce vyzvěte k tomu, aby si přečetli zprávu na platformě 
konference, aby platformu i nadále sledovali a diskutovali tam a aby 
přicházeli s novými nápady nebo nápady dalších komentovali.

Tipy:

• Soubory nástrojů vás provedou krok za krokem přípravou akce, jejím pořádáním 
i podáním zprávy o jejích závěrech.

• Pro komunikaci a šíření informací o vaší akci byste měli používat vizuální 
identitu konference, materiály kampaně a další komunikační nástroje.

• Pokud potřebujete podporu a poradenství, obraťte se na nejbližší kontaktní 
kancelář Evropského parlamentu, zastoupení Komise nebo informační středisko 
Europe Direct.

Co se stane s příspěvky občanů na platformě?

Prohlédněte si infografiku týkající se postupu a harmonogramu konference.




