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VEČ INFORMACIJ O KONFERENCI O PRIHODNOSTI EVROPE
Konferenca o Prihodnosti Evrope evropskim državljanom ponuja platformo za razpredanje 
in prispevanje k razpravi o prihodnosti Evrope. Sodelujete lahko na tri načine: delite svoje 
zamisli, udeležite se dogodka v vaši bližini ali spletnega dogodka oz. organizirajte lasten 
osebni in/ali spletni dogodek kot del Konference. Vse zahtevane informacije, vključno z 
različnimi vodniki, so na voljo v vašem jeziku v večjezični digitalni platformi Konference: 
futurEU.europa.eu. 

V nadaljevanju si oglejte kratek pregled za uvod v organizacijo lastnega participativnega 
dogodka.

CILJI DOGODKA
 omogočanje konstruktivnih razprav, povezanih s prihodnostjo Evrope;

 osredotočanje na zamisli in rešitve težav;

 razvijanje skupnih zamisli v skupinah; 

 doseganje kompromisov o zamislih in krepitev ozaveščenosti za deljenje;

 poročanje v platformi Konference na preprost, jasen in iskren način. 

Lokacija
Osebni in/ali spletni dogodek glede na vašo lokacijo

Pred dogodkom
 Prijavite dogodek v platformi Konference

Odprite spletno mesto futurEU.europa.eu in svoj dogodek dodajte na zemljevid.

Če potrebujete pomoč, smo za vas pripravili podroben vodnik.

 Širite glas o svojem dogodku in o Konferenci ljudem v bližini

Povabite prijatelje insosede; apelirajte na lokalne skupine in institucije, ciljno 
občinstvo ali širšo javnost. Razpredajte o dogodku na družabnih omrežjih s ključnikom 
#TheFutureIsYours

Preberite naše namige za še večji doseg!
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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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Izberite format
Če želite, da se vašega dogodka udeleži čim več ljudi, priporočamo, da izberete format, ki 
zagotavlja dovolj prostora za razprave in prispevke udeležencev. Poiščite predloge, ki smo 
jih navedli v namenskem vodniku.

Pripravite (digitalni) prostor
Če je vaš dogodek oseben, razporedite mize in stole na način, ki spodbuja sodelovanje 
(razporeditev v krogu/krogih, brez odra itd.), ter zagotovite table za zapisovanje zamisli.

Če je vaš dogodek digitalen, zagotovite kanal za zastavljanje vprašanj in tehnično podporo. 
Ločene sobe so smiselne za razprave v manjših skupinah. 

Pripravite ekipo
Poleg osebe, odgovorne za zapisovanje, in osebe za spremljanje klepeta (v primeru 
digitalnega dogodka), poskrbite, da so prisotni tolmači, če lahko pride do jezikovnih preprek.  

Poskusite dodeliti voditelja in moderatorja dogodka. Med skupinskimi razpravami 
priporočamo, da dodelite po enega moderatorja na skupino.
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https://futureu.europa.eu/pages/events-steps
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Med dogodkom
Uvod
Na začetku dogodka udeležencem predstavite:

    cilje konference;

    pravila dogodka (glejte listino) in način, izbran za vodenje razprave;

    način posredovanja povratnih informacij o razpravah dogodka na evropski ravni.

Udeležence prosite za pisno soglasje, če bo dogodek fotografiran oz. posnet. Vnaprej jih 
obvestite o tem, da bo gradivo morda uporabljeno za namene Konference.

Napotki za moderatorje
    Zagotovite, da vsakdo dobi priložnost izraziti svoje mnenje.

    Po potrebi s preprostimi podvprašanji udeležencem pomagajte pri oblikovanju njihovih 
stališč.

    Ne preoblikujte izjav oseb. Če ste v dvomih, jih povprašajte po njihovem namenu.

    Spodbujajte razprave, podkrepljene z dejstvi. Če pride do nesoglasij, udeležence 
pozovite, naj uporabijo različna gradiva z dejstvi ali se obrnejo na prisotne strokovnjake, 
da zagotovijo raznolike in objektivne vire informacij.   .

Poroki
Ne oklevajte in udeležence prosite za pomoč pri zapisovanju in poročanju. Dodelite lahko 
denimo dva udeleženca, da pregledata povzetek rezultatov in predlogov dogodka.    
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https://uat.cofe.fpfis.tech.ec.europa.eu/pages/charter
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Po dogodku 
Poročilo objavite v platformi Konference
Vrnite se nazaj v platformo in za svoj dogodek dodajte naslednje:

    pisen povzetek;

    predloge, o katerih so se udeleženci strinjali, naj se posredujejo.

Podroben vodnik na to temo je na voljo v platformi na strani z viri.   

Delite ključne dejavnosti
Delite ključne dejavnosti dohodka na družabnih omrežjih s ključnikom #TheFutureIsYours 

Več informacij
Upamo, da so vam bili ti začetni predlogi v pomoč. Več napotkov in vodnikov boste našli v 
platformi na strani Viri na naslovu futurEU.europa.eu.

Težko pričakujemo odlične dogodke, ki jih boste organizirali!

Če želite dodatno pomoč pri organizaciji dogodka, se lahko obrnete na:

    lokalni evropski neposredni center;

    državne institucije EU (pisarna za stike Evropskega parlamenta in predstavništvo 
Evropske komisije).
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http://futureu.europa.eu
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sl
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_sl
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_sl

