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O KONFERENCII O BUDÚCNOSTI EURÓPY
Konferencia o budúcnosti Európy poskytuje Európanom platformu na diskusiu a zapojenie 
sa do debaty o budúcnosti Európy. Môžete sa zúčastniť tromi spôsobmi: zdieľať nápady, 
zúčastniť sa podujatia neďaleko vás alebo online, prípadne zorganizovať vlastné osobné 
a/alebo online podujatie pod záštitou konferencie. Všetky informácie, ktoré potrebujete, 
vrátane niekoľkých súprav nástrojov, nájdete vo vašom jazyku na viacjazyčnej digitálnej 
platforme konferencie futurEU.europa.eu. 

Tu je rýchly prehľad, ktorý vám poskytne základné informácie na zorganizovanie vášho 
podujatia s aktívnou účasťou.

CIELE PODUJATIA
 Umožnite konštruktívnu debatu o budúcnosti Európy

 Sústreďte sa na nápady a riešenia problémov

 Rozvíjajte kolektívne nápady v skupinách 

 Podporujte zhodu pri nápadoch, motivujte ľudí, aby tieto nápady zdieľali

 Hovorte o platforme konferencie jasne, vecne a úprimne 

Miesto konania
Osobné a/alebo online, v závislosti od vašej miestnej situácie

Pred podujatím
 Registrujte sa na platforme konferencie

Choďte na stránku futurEU.europa.eu a pridajte svoje podujatie na mapu.

Ak potrebujete pomoc, prečítajte si naše podrobné pokyny.

 Komunikujte o svojom podujatí a konferencii s ľuďmi okolo vás

Pozvite priateľov či susedov, oslovte miestne skupiny a inštitúcie, cieľové skupiny, ako aj 
širokú verejnosť. Zdieľajte informácie o podujatí na sociálnych sieťach a použite hashtag 
Konferencie #TheFutureIsYours

Prečítajte si naše tipy na oslovenie širšieho publika!
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http://futureu.europa.eu/
http://futureu.europa.eu
https://futureu.europa.eu/pages/events-steps
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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Zvoľte si formát
Aby bolo vaše podujatie čo najaktívnejšie, odporúčame, aby ste si zvolili formát s 
dostatočným priestorom na diskusie a príspevky od účastníkov. Návrhy nájdete v našom 
návode.

Pripravte dokumenty
Na stránke Zdroje na platforme si môžete stiahnuť:

    Chartu konferencie. 

    Informačné hárky pre témy Konferencie.

    Formulár na vytvorenie správy na zhrnutie podujatia a príspevkov.

Pripravte si (digitálny) priestor
Pri osobnom podujatí rozostavte stoly a stoličky tak, aby ste podporili účasť a debatu 
(kruhy, žiadne pódium a pod.) a zabezpečte si tabule na zobrazovanie nápadov.

Pri digitálnom podujatí nezabudnite na možnosť klásť otázky a technickú podporu. Na 
diskutovanie sú užitočné oddelené skupiny. 

Pripravte tím
Okrem osoby zapisovateľa a osoby sledujúcej chat (pri digitálnych podujatiach), môže byť 
potrebné zabezpečiť tlmočníkov, ak sú pravdepodobné problémy s porozumením jazyka.  

Odporúčame zvoliť vedúceho stretnutia a moderátora. Počas skupinových diskusií 
odporúčame mať jedného moderátora pre každú skupinu.
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https://futureu.europa.eu/pages/events-steps
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Počas podujatia
Predstavenie
Keď sa podujatie začne, vysvetlite účastníkom:

    Ciele konferencie.

    Pravidlá konferencie (pozri Chartu) a metódu organizácie debaty.

    Ako sa diskusie počas podujatia premietnu na európskej úrovni.

Požiadajte o písomný súhlas s vyhotovovaním fotografií alebo videí, vopred upozornite 
účastníkov, že môžu byť opätovne použité na účely Konferencie.

Tipy pre moderátorov
    Zabezpečte, aby všetci dostali šancu hovoriť

    Ak treba, pomôžte účastníkom rozvinúť ich argumenty pomocou jednoduchých 
nadväzujúcich otázok

    Neinterpretuje, čo hovoria účastníci. Ak si nie ste istí, opýtajte sa ich, čo mali na mysli.

    Podporujte diskusie založené na faktoch. Ak dôjde k nezhodám, navrhnite účastníkom, 
aby použili rôzne informačné hárky s faktami alebo sa poradili s odborníkmi v miestnosti 
a získali tak rôzne a objektívne zdroje informácií.

Garanti
Nebojte sa požiadať účastníkov o pomoc pri zapisovaní a vypracúvaní správy. Môžete, 
napríklad, poprosiť dvoch účastníkov, aby skontrolovali text zhrnutia výsledkov a návrhov 
podujatia. 
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https://uat.cofe.fpfis.tech.ec.europa.eu/pages/charter
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Po podujatí 
Vypracujte správu na platforme konferencie
Vráťte sa späť na platformu a vypracujte správu o svojom podujatí. Doplňte:

    písomné zhrnutie

    návrhy, na zverejnení ktorých sa účastníci dohodli 

Podrobný popis toho, ako to urobiť, nájdete na stránke platformy so zdrojmi.  

Podeľte sa so svojimi úspechmi
Zdieľajte svoje úspechy z podujatia na sociálnych sieťach a pridajte hashtag 
#TheFutureIsYours! 

Prečítajte si viac informácií
Dúfame, že tieto odporúčania boli na začiatok nápomocné. Mnoho ďalších užitočných tipov 
a návodov nájdete na stránke Zdroje platformy na futurEU.europa.eu.

Tešíme sa na úžasné podujatia, ktoré zorganizujete!

Ak chcete vedieť viac o tom, ako zorganizovať podujatie, obráťte sa na:

    miestne informačné centrum Europe Direct 

    miestne zastúpenie inštitúcií EÚ (Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku  
a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku).
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http://futureu.europa.eu
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_sk

