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Chcete pořádat událost, ale nevíte, jak začít?
Tento manuál vám pomůže událost připravit a organizovat. Najdete v něm rozličné tipy na to, jak událost 
organizovat, a také různé doporučené formáty. Všechny tyto rady mohou být aplikovány v závislosti na 
typ události (online, osobní, smíšené) a počtu účastníků.

Před událostí

První kroky 
Zde jsou konkrétní cesty, jak událost uspořádat a být tak součástí Konference o budoucnosti Evropy. 
Ujistěte se, že podnikáte kroky nezbytné k tomu, aby vaše konference byla inkluzivní.

Jak svou událost registruji na platformě konference?

Přejděte na odkaz futureu.europa.eu a přidejte svoji událost na mapu. Pokud potřebujete s tímto 
krokem pomoci, postupujte dle našeho podrobného manuálu.

Jaké konkrétní informace bych měl(a) pro účastníky připravit? 
Zajistěte, aby následující dokumenty byly k dispozici všem účastníkům již na začátku události.

 Stanovy pro partnery a účastníky události

 Všechny materiály potřebné pro formát účasti na vaší události, např. poznámkové bločky, propisky atd.

 Registrační seznam za účelem toho, abyste od účastníků s jejich souhlasem získali jejich 
e-mailové adresy. Je to z toho důvodu, abyste je poté mohli kontaktovat a obdržet jejich 
zpětnou vazbu na jejich konferenční příspěvky.

 Formulář souhlasu s fotografováním a případně nahráváním, které může sloužit pro 
komunikaci o události.
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Jak připravím (online) místnost? 
Pokud se jedná o událost s osobní účastí, ujistěte se, prosím, že máte dost židlí a stolů pro 
všechny. Můžete také připravit nástěnky, které mohou být použity pro zveřejňování nápadů 
účastníků. Ve větších místnostech může být použit projektor/plátno. Účastníkům se mohou pro 
zapisování nápadů hodit propisky, papíry a popisovací tabule.

Pokud se událost koná online (nebo hybridně), ujistěte se, prosím, že bude v místnosti před 
spuštěním konference zobrazena zpráva na uvítání (lidé tak budou vědět, že jsou na správném 
místě) a že účastníkům při vstupu do místnosti vypnete zvuk a předejdete tak problémům s 
rušivými zvuky. Připravte prostor, kde účastníci mohou klást otázky nebo požádat o pomoc (může 
se jednat o interní chat platformy nebo jiný sofistikovanější nástroj). Vyplatí se moderování události 
předem nacvičit, abyste zajistili, že všechno půjde hladce, jakmile bude událost spuštěna naostro.

Událost Konference o budoucnosti Evropy by měla být zaměřena na nápady občanů a jejich 
aktivní účast. I přesto, že mohou být konzultováni experti, aby témata zasadili do kontextu nebo 
ověřili fakta, tato událost není pouze setkání expertů. Událost tudíž musí být přístupná i pro lidi, 
kteří nejsou obeznámeni s veřejnou debatou nebo diskutovanými tématy.

 Jak mám událost vést nebo moderovat?
Pokud bude přítomen profesionální moderátor, může to být pro událost velmi užitečné. Jedná se 
totiž o náročnou funkci.

Doporučujeme vám rozlišit role předsedy události a moderátora, protože tato osoba musí zachovávat 
neutralitu a být nezávislá na pořadateli. Musí také zajistit, aby se všichni dostali ke slovu.

Řízení času a plánování
Připravte si pro událost plán s časy / harmonogram a snažte se jej držet. Ponechte prostor pro 
přestávky a snažte se co nejvíce eliminovat zpoždění. Mějte na paměti, že lidé se dokáží soustředit 
pouze po určitou dobu.

Postup v den události
Ideálně byste měli mít k dispozici alespoň jednu osobu, která bude zapisovat (viz také níže 
uvedené tipy na psaní zprávy), a jednu osobu, která v případě, pokud je událost online, bude 
dohlížet na chat.  
Pokud budete účastníky rozdělovat na menší skupiny, dejte těmto skupinám předem znát 
jejich úkoly. Zajistíte tak, že všichni budou vědět, co mají dělat. Snažte se zajistit jednu osobu 
moderující každou diskuzi.

Pokud plánujete událost s vícejazyčným zastoupením, zajistěte také přítomnost tlumočníků. Jiné 
řešení by bylo účastníky požádat, aby buď na začátku popsali svoje jazykové schopnosti a řekli, 
zda potřebují v této oblasti pomoc, nebo se takto vyjádřili na jmenovce, aby jim ostatní účastníci 
mohli pomoci.

Během události
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Tipy pro pořádání události
1. Představení události
Na začátku události vysvětlete účastníkům následující body:

 Cíle konference

 Pravidla události (viz stanovy) a zvolený způsob vedení debaty

 Způsob, jakým se zpětná vazba z diskuze na události dostane na evropskou úroveň

Pokud bude během události probíhat fotografování nebo filmování, informujte o tom účastníky 
předem a zmiňte se o formuláři s písemným souhlasem. Uveďte také to, že tyto pořízené materiály 
mohou být pro účely konference v budoucnosti znovu použity.

2. Prezentace od odborníků (VOLITELNÉ)
Pokud se událost týká jednoho konkrétního tématu, možná byste do programu mohli vložit 
krátkou prezentaci od odborníka, který by v ní shrnul kontext daného tématu (například by mohl 
zdůraznit pozitiva a negativa diskutovaných rozhodnutí). Nezapomeňte ovšem na to, že událost 
je určena hlavně pro diskuzi občanů, nikoliv pro odborníky. Odborníci by měli téma zasadit 
do kontextu co možná nejvíce neutrálním způsobem založeným na faktech. Měli by přinést do 
diskuze jinou perspektivu a nastínit nejasné či sporné body.

3. Skupinové diskuze
Vyberte si jeden z formátů navržených v tomto manuálu a přizpůsobte si ho pro typ vaší události. 
Nezávisle na tom, jaký formát vyberete, tato diskusní část by měla vždy být pro událost zásadní.

Tipy pro moderátory

 Začněte kolečkem krátkých prezentací a zeptejte se účastníků na jednoduché zahřívací 
otázky typu: „Jak by podle vás v budoucnu měla vypadat ideální Evropa?“ 

 Ujistěte se, že každý dostane příležitost promluvit.

 Pokud to bude zapotřebí, pomozte účastníkům rozvíjet jejich názor kladením jednoduchých 
dodatečných otázek.

 Při tom se snažte vyvarovat přílišného měnění významu nebo přeformulovávání toho, co 
účastníci pronesli. Pokud si nejste jisti, zeptejte se jich na to, jak přesně to mysleli.

 Pokud to bude zapotřebí, podpořte lidi v hledání dalších informací o daném tématu. 
V případě, že nastanou neshody nad některými fakty, doporučte účastníkům, aby využili 
přítomných odborníků, kteří by mohli fakta ověřit, nebo aby použili informační materiál, díky 
čemuž se mohou účastníci rychle vrátit k produktivní diskuzi.

4. Zakončení události
Informujte účastníky o tom, jakým způsobem o události hodláte napsat zprávu. Na výběr máte ze dvou 
možností: 
(1) zpráva je sepsána pořadateli a je odeslána všem účastníkům společně s termínem, dokdy mohou 
uvést případné komentáře; 
(2) zpráva je sepsána ihned po setkání za pomoci (malé skupinky) dobrovolníků (viz sada nástrojů 
zabývající se inkluzivností).
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Po skončení události navažte tím, že její účastníky vyzvete k tomu, aby si přečetli danou zprávu na 
platformě konference. Viz manuál pro pořadatele události o tom, jak používat platformu konference.

Poděkujte účastníkům za to, že byli součástí události a povzbuďte je k tomu, aby se zapojili i do 
následných aktivit. Připomeňte jim, že jejich nápady budou zveřejněny na platformě konference a že i 
nadále mohou pokračovat v debatě s ostatními účastníky a dále rozvíjet svoje nápady online.

V případě, že vám poskytli svoji e-mailovou adresu, je informujte, že jim zašlete zprávu, jakmile 
bude nahrána na platformu. Pokud se rozhodnete zprávu publikovat (což vám doporučujeme), 
zašlete jim i zpětnou vazbu na celou událost, jakmile bude k dispozici na platformě konference.

Komunikace o události
Přečtěte si níže uvedené tipy na to, jak dát o události vědět co nejvíce lidem a jak zní udělat inkluzivní 
setkání. (viz sada nástrojů zabývající se inkluzivností)

 Kontaktujte v předstihu místní /nebo (specializovaná) tradiční média, abyste o události dali 
veřejnosti vědět a posléze z ní také mohli sdílet výsledky. Mohli byste také navázat partnerství 
s jedním konkrétním mediálním partnerem. Obě strany by tak vzájemnou spoluprací dosáhly 
toho, že o nich bude vědět ještě více lidí.

 Přítomnost na sociálních médiích je v našem dnešním světě žijícím online naprosto klíčová. 
Zejména to samozřejmě platí pro události konané online. Pro zviditelnění události před 
jejím konáním použijte hashtag #TheFutureIsYours, a také po jejím konci nezapomeňte na 
následnou interakci. Požádejte svoje (mediální) partnery, aby podnikli tento krok také.

 Pokud se vaše událost koná lokálně, kontaktujte místní úřady, které by vám měly být 
schopny pomoci tím, že osloví všechny obyvatele v dané oblasti pomocí svých vlastních 
komunikačních nástrojů.

 Zapojte svoje cílové publikum pomocí všech relevantních způsobů, na které si jen 
vzpomenete. Například některé občanské společnosti, se kterými možná spolupracujete, 
mohou mít svá vlastní média nebo zpravodaje, kterými svoje publikum oslovují.

Formáty události na výběr 
Před tím, než vyberete formát svojí události, zvažte následující tři hlavní faktory: typ uspořádání 
(online, osobní přítomnost nebo hybridní), téma diskuze a počet účastníků. Podívejte se na níže 
uvedené možnosti, které můžete použít a upravit je pro potřeby svojí události. Vezměte prosím na 
vědomí následující:

 Všechny tyto formáty fungují nejlépe, pokud je na jejich pořádání přiměřené množství času. 
Několik hodin včetně přestávek by mohlo být pro některé události dostačujících. Pokud 
se ovšem například předpokládá účast mnoha lidí, bude událost fungovat lépe, když se 
rozprostře do delšího časového úseku, ideálně na půl dne nebo dokonce na celý den. 

 Rozdělení na menší skupiny funguje nejlépe v tom případě, když je v každé z nich méně než 
deset účastníků, a když každá dílčí skupina má svého moderátora.

 Cílem události je, aby se účastníci dobrali sepsání návrhů, na kterých se kolektivně 
shodnou. Ať už je formát vaší události jakýkoliv, měl by přispívat k dosažení konstruktivních a 
konkrétních závěrů.

Věříme v to, že pro svou událost najdete ten správný formát! Zde jsou doporučené návrhy.
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Možnost 1 • 
Workshop s aktivní účastí
KROK 1            MINIMÁLNĚ 20 MIN

Tvoření nápadů 

Začněte diskuzi široce otevřenými otázkami na 
nastartování diskuze účastníků. Můžete klást 
otázky typu: „Co pro vás Evropa znamená?“ 
nebo „Jak by podle vás Evropa měla v budoucnu 
vypadat?“

Dejte účastníkům určitý čas pro diskuzi 
v menších skupinách o maximálně 10 lidech. 
V rámci této doby jim tak také dáte šanci, aby 
se vzájemně seznámili. Na konci této diskuze 
také vyhraďte některým účastníkům prostor, aby 
vyjádřili svůj názor přede všemi. Můžete také 
posbírat nápady zapsané na poznámkových 
bločcích a přečíst je nahlas všem

KROK 2           MINIMÁLNĚ 30 MIN

Identifikování témat a problematiky 
k diskuzi 
Na základě předešlých příspěvků se nyní můžete 
vydat k jádru problému a identifikovat témata, 
která skupiny budou diskutovat. Zeptejte se 
skupin, která témata si chtějí zvolit k diskuzi.

Po tomto kroku můžete dát skupinám za úkol 
identifikovat výzvy týkající se jejich tématu k diskuzi.

KROK 3            MINIMÁLNĚ 40 MIN

Přicházení s řešeními 
Po identifikování problematiky nyní následuje 
krok, kdy účastníci budou hledat řešení 
těchto problémů. Ujistěte se, že tato řešení 
budou detailně zapsána, protože se jedná o 
nejdůležitější výstup z události.

Možnost 2 • World Café
Tato metodika znamená, že účastníci každých 
deset minut mění svou skupinu, při tom probíhá 
sběr nových nápadů tím, že jsou zapsány buď 
na papír nebo do počítače. V případě, že je 
tato metoda použita za osobní přítomnosti 
účastníků, rozestavte po celé místnosti stoly, 
jako by se jednalo o kavárnu .

Možnost 3 • 
Open Space
Tuto metodu nazvanou „Open Space“ zvolte, 
když se nacházíte v rané fázi formulování 
nápadů a když máte časový prostor na to, aby 
účastníci zkoumali různá témata.

KROK 1
Jako pořadatel události položte otázku 
(například „Jak snížit emise uhlíku?“ nebo „Jak 
vyřešit problémy pracovního trhu?“). Účastníci 
se poté sdruží do skupin, ve kterých budou tuto 
problematiku řešit.

KROK 2
Účastníci si mohou vybrat ze tří rolí, které 
budou na události mít: iniciátor (ten, kdo vloží 
téma k diskuzi a tudíž vytvoří skupinu), čmelák 
(ten, kdo zůstává a přispívá do jedné či dvou 
skupin) a motýl (ten, kdo si nevybírá pouze 
jedno téma, ale naopak se přesunuje a přispívá 
hned do několika skupin).

KROK 3
Na konci se všechny skupiny vzájemně 
seznamují s nápady každé z nich. Účastníci 
v této fázi také mohou mít doplňující návrhy.

Možnost 4 • Forum
Pokud jsou vaše možnosti uspořádat 
skupinové diskuze omezené (bez možnosti 
rozdělení do menších online skupin nebo 
nemáte možnost diskuze s osobní účastí 
zorganizovat), pořádejte událost ve formě 
fóra. Poskytněte lidem možnost, jak se zapojit, 
například pomocí interaktivního dotazníku, 
jehož výsledky se budou živě zobrazovat, nebo 
jim poskytněte přístup ke kartám, na které 
mohou napsat svoje nápady.
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Jak mohu diskuzi proběhlou během události dále rozvíjet?

Odeslání zprávy na platformu konference 
Jakmile zprávu sepíšete, přejděte zpátky na platformu a informujte o proběhlé události tím, že 
přidáte následující položky:

 písemné shrnutí včetně případných informací o počtu a typu účastníků

 návrhy odeslané účastníky

 reakce/odpovědi potencionálním online přispěvatelům

Detailní manuál, jak to udělat, naleznete zde.

Sdílení důležitých momentů
Sdílejte nejdůležitější momenty z konference na webu a sociálních médiích nebo se svými 
(mediálními) partnery. Nezapomeňte při tom použít hashtag #TheFutureIsYours.
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