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Doriți să organizați un eveniment, dar nu sunteți sigur(ă) de unde să începeți?
Acest ghid vă va ajuta să pregătiți și să găzduiți evenimentul. Acesta conține diferite sugestii privind 
modul de organizare a unui eveniment și posibilele formate recomandate. Toate acestea pot fi 
adaptate în funcție de mediu (online, fizic, hibrid), precum și în funcție de numărul de participanți.

Înainte de eveniment

Primii pași  
Iată care sunt modalitățile concrete prin care puteți să organizați evenimentul și să faceți parte 
din Conferința asupra viitorului Europei.  Asigurați-vă că urmați pașii necesari pentru a crea un 
eveniment incluziv. 

Cum îmi pot înregistra evenimentul pe platforma Conferinței?

Accesați futureu.europa.eu și adăugați-vă evenimentul pe hartă. Urmați ghidul nostru detaliat dacă 
aveți nevoie de ajutor în acest sens.

Ce fel de informații ar trebui să pregătesc pentru participanți? 
Pregătiți următoarele documente. Puneți-le la dispoziția tuturor participanților la începutul 
evenimentului.

 Carta pentru parteneri și participanții la eveniment. 

 Toate materialele necesare pentru formatele participative, precum notițe autoadezive, pixuri etc.

 Lista de înregistrare pentru a obține adresele de e-mail ale participanților - cu consimțământul 
acestora - astfel încât să poată fi contactați ulterior pentru a primi feedback asupra 
contribuțiilor la Conferință.

 Formularul de consimțământ pentru fotografiile și posibil pentru înregistrările video care ar 
putea fi utilizate în scopul comunicării în legătură cu evenimentul.
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.Cum pregătesc camera (digitală)? 
În cazul în care organizați un eveniment în persoană, asigurați-vă că există scaune și mese 
suficiente pentru toți participanții. De asemenea, puteți pregăti pereții astfel încât să poată 
fi utilizați pentru afișarea ideilor participanților. În sălile mai mari se poate utiliza un proiect/
ecran. Pixurile, colile de hârtie și panourile albe de scris pot fi utile pentru participanți, pentru 
a-și nota ideile.

În cazul în care organizați un eveniment online (sau hibrid), configurați o cameră de așteptare 
cu un mesaj de întâmpinare (pentru ca participanții să știe că se află în locul potrivit) și 
dezactivați sunetul participanților la intrare pentru evita problemele sonore. Pregătiți un spațiu 
în care participanții pot adresa întrebări sau solicita asistență (puteți utiliza chat-ul intern al 
instrumentului sau un instrument mai sofisticat). O idee bună ar fi să exersați pentru a vă asigura 
că totul decurge fără probleme la începerea evenimentului.

Un eveniment care are loc sub egida Conferinței asupra viitorului Europei trebuie să se 
concentreze pe ideile cetățenilor și pe implicarea activă a participanților. Cu toate că experții 
pot fi consultați pentru prezentarea unei probleme sau în calitate de supervizori, aceasta nu este 
o reuniune descendentă destinată experților și trebuie să fie accesibilă persoanelor care nu sunt 
familiarizate cu dezbaterile publice și cu subiectul discutat. 

Cum ar trebui să derulez și să moderez evenimentul?
Prezența unui moderator profesionist poate fi foarte utilă, deoarece acesta este un rol delicat de jucat. 

Vă recomandăm să desemnați atât un președinte al evenimentului, cât și un moderator, deoarece 
această persoană trebuie privită ca fiind neutră și independentă de organizator, căreia îi revine 
responsabilitatea de a se asigura că toți participanții își exprimă punctul de vedere.

Gestionarea și planificarea timpului
Pregătiți un plan/program în care se specifică duratele activităților asociate evenimentului și încercați 
să îl respectați. Părăsiți camera pentru pauze și încercați să recuperați în cazul în care apar întârzieri. 
Țineți cont de intervalele de atenție ale participanților.

Ce activități sunt necesare pe parcursul zilei
În mod ideal, trebuie să desemnați cel puțin o persoană care ia notițe (consultați și sfaturile de 
raportare de mai jos) și o persoană care monitorizează chat-ul în cazul în care evenimentul are 
loc online. 
În cazul în care lucrați cu grupuri separate, repartizați în prealabil grupurile pentru a vă asigura că 
fiecare participant știe ce trebuie să facă și încercați să desemnați o persoană care moderează 
fiecare discuție.

În cazul în care există participare multilingvă la eveniment în zona în care va avea loc 
evenimentul (sau organizați evenimentul în zone cu mai multe limbi oficiale sau locale 
recunoscute), asigurați-că că apelați la interpreți pe durata evenimentului. O altă soluție constă 
în a le solicita participanților să își exprime nevoile și abilitățile lingvistice la început sau pe 
ecusoane, pentru ca alți participanți să le poată oferi asistență.

În timpul evenimentului
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Sfaturi pentru derularea evenimentului
1. Prezentarea evenimentului
La începerea evenimentului, explicați-le participanților:

 Obiectivele Conferinței

 Regulile evenimentului (a se vedea Carta) și metoda aleasă pentru organizarea dezbaterii

 Modul în care discuțiile vor obține reacții la nivel european

Menționați formularul de consimțământ în cazul în care se vor efectua fotografii sau videoclipuri 
și informați participanții în prealabil că fotografiile/videoclipurile vor putea fi reutilizate în 
scopurile Conferinței.

2. Prezentarea de către un expert (OPȚIONAL)
În cazul în care evenimentul se referă la un subiect specific, acesta ar fi momentul potrivit pentru 
o scurtă prezentare a contextului de către un expert – care ar putea sublinia argumentele 
pro și contra privind deciziile. Rețineți că accentul trebuie să cadă pe discuțiile cetățenilor, nu 
pe expert. Experții ar trebui să prezinte temele într-un mod cât mai obiectiv și neutru posibil, 
indicând diferitele perspective și subliniind incertitudinile și aspectele contestate.

3. Discuții de grup
Puteți să alegeți liber unul dintre formatele sugerate în acest ghid și să îl adaptați la contextul 
dumneavoastră. Indiferent de formatul pe care îl alegeți, această parte deliberativă ar trebui să fie 
întotdeauna partea centrală a evenimentului.

Sfaturi pentru moderatori

 Începeți cu o prezentare succintă și adresați-le participanților o întrebare simplă de încălzire, 
precum „Cum arată Europa visurilor dumneavoastră?”.

 Asigurați-vă că fiecare participant are ocazia să vorbească.

 Dacă este necesar, ajutați un participant să își dezvolte propriul punct de vedere utilizând 
întrebări simple de urmărire.

 Nu reintepretați sau nu reformulați prea mult ceea ce spun participanții. Atunci când aveți 
îndoieli, întrebați-i la ce se referă.

 Încurajați participanții să caute informații legate de tema respectivă, dacă este necesar. 
În caz de dezacorduri privind faptele, invitați participanții să apeleze la experții/supervizorii 
prezenți în sală sau să utilizeze fișele informative pentru a facilita revenirea rapidă la o 
deliberare productivă.

4. Încheierea evenimentului
Informați participanții în legătură cu modul în care intenționați să elaborați raportul. Există două opțiuni: 
(1) raportul este întocmit de către organizatori, însă este trimis tuturor participanților împreună cu 
un termen-limită pentru transmiterea eventualelor comentarii; 
(2) raportul este întocmit imediat după reuniune cu ajutorul unui grup mic de voluntari (consultați 
și ghidul privind incluziunea). 

Ca o continuare a evenimentului, încurajați participanții să citească raportul de pe platforma Conferinței. 
Consultați ghidul pentru organizatorii evenimentelor pentru modul de utilizare a platformei Conferinței. 
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Mulțumiți-le participanților pentru participare și încurajați-i să contribuie în continuare la 
Conferință. Reamintiți-le acestora că ideile lor vor fi publicate pe platforma Conferinței și că pot să 
continue dezbaterile cu alți participanți și să își dezvolte ideile online.

Spuneți-le că vă angajați să le trimiteți un mesaj, în cazul în care și-au indicat datele de contact, la 
scurt timp după încărcarea raportului pe platformă. În cazul în care decideți să faceți acest lucru 
(lucru recomandat), puteți să vă angajați de asemenea să îi contactați atunci când feedback-ul 
privind Conferința devine disponibil pe platformă.

Comunicarea în legătură cu evenimentul
Citiți sfaturile de mai jos privind abordarea unui număr cât mai mare de persoane și organizarea 
unui eveniment incluziv (consultați și ghidul privind incluziunea).

 Contactați în prealabil mass-media locală și/sau tradițională (specializată) pentru a atrage 
publicul și pentru a împărtăși ulterior rezultatele. De asemenea, puteți lua în considerare 
posibilitatea creării unui parteneriat cu un partener media specific, prin care ambele părți ar 
putea dobândi vizibilitate datorită acestei colaborări.

 Promovarea pe platformele de comunicare socială este esențială în mediul online actual, 
în special pentru evenimentele organizate online. Încercați să răspândiți vestea în prealabil 
utilizând hashtag-ul #TheFutureIsYours și apoi lansați o comunicare ulterioară. Solicitați-le 
partenerilor (media) să facă același lucru.

 În cazul în care evenimentul dumneavoastră este organizat la nivel local, contactați 
autoritățile locale, care ar trebui să aibă capacitatea de a se adresa tuturor locuitorilor prin 
intermediul propriilor instrumente de comunicare.

 Interacționați cu audiența țintă prin orice mijloace sigure la care vă puteți gândi. De exemplu, 
unele organizații ale societății civile cu care ați putea colabora ar putea deține propriile 
mijloace media sau buletine informative prin care s-ar putea adresa publicului.

Formate de evenimente din care puteți alege 
Există trei factori principali care trebuie luați în considerare înainte de a alege formatul 
evenimentului: mediul (online, în persoană sau hibrid), tema discuției și numărul de participanți. 
Examinați diferitele opțiuni prezentate mai jos, pe care le puteți utiliza și adapta. Rețineți următoarele: 

 Toate formatele funcționează mai bine atunci când se alocă o durată corespunzătoare. O 
durată de două ore cu pauze ar putea fi suficientă pentru unele evenimente. Însă, dacă se 
preconizează un număr mare de participanți, evenimentul s-ar putea desfășura mai bine pe o 
perioadă mai lungă de timp, precum jumătate de zi sau chiar o zi întreagă. 

 Grupurile separate funcționează optim dacă includ mai puțin de zece persoane, cu un 
moderator pentru fiecare sub-grup.

 Obiectivul evenimentului este de a determina participanții să întocmească propuneri stabilite 
de comun acord. Indiferent de formatul evenimentului, ar trebui să contribuiți la obținerea 
unor concluzii constructive și concrete. 

Suntem încrezători că veți găsi formatul potrivit pentru evenimentul dumneavoastră! Iată câteva 
sugestii.
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Opțiunea 1 • Atelier de 
lucru participativ 
PASUL 1         MINIMUM 20 DE MINUTE

Generarea ideilor 
Începeți discuțiile cu întrebări generale 
și deschise pentru a pregăti participanții. 
De exemplu, „Ce înseamnă Europa pentru 
dumneavoastră?” sau „Cum arată Europa 
visurilor dumneavoastră?”.

Acordați-le participanților câteva minute pentru 
a discuta în grupuri de maximum 10 persoane 
fiecare și pentru a se familiariza unii cu ceilalți. La 
final, acordați câteva minute câtorva participanți 
pentru a prezenta ideile întregii săli. De asemenea, 
puteți să colectați ideile scrise pe notițele 
autoadezive și să citiți câteva cu voce tare.

PASUL 2         MINIMUM 30 DE MINUTE

Identificarea subiectelor și a 
provocărilor 
Pe baza contribuțiilor anterioare, puteți 
să analizați mai detaliat și să identificați 
subiectele pe care grupurile le pot discuta. 
Întrebați grupurile pe care doresc să le 
repartizeze personal.

După aceasta, le puteți solicita grupurilor să 
identifice provocările legate de propriul subiect.

PASUL 3          MINIMUM 40 DE MINUTE

Propunerea soluțiilor 
După identificarea provocărilor, este momentul 
să găsiți soluțiile pentru a le depăși. Asigurați-vă 
că aceste soluții sunt notate în detaliu, deoarece 
vor constitui rezultatul cel mai important al 
evenimentului.

Opțiunea 2 • World Café
Participanții trec de la un grup la altul la fiecare 
zece minute. Aceștiafac schimb de idei noi 
și apoi le scriu pe o foaie de hârtie sau pe 
computer. Atunci când această metodă se 
utilizează față în față, spațiul trebuie organizat 
ca o cafenea cu mese distanțate. 

Opțiunea 3 • Open Space
În cazul în care vă aflați în etapele incipiente 
ale formulării ideilor și aveți suficient timp la 
dispoziție pentru ca participanții să exploreze 
diferite chestiuni, încercați un spațiu deschis. 

PASUL 1
În calitate de organizator al evenimentului, 
dumneavoastră stabiliți o întrebare (de 
exemplu „Cum reducem emisiile de carbon?” 
sau „Cum rezolvăm provocările de pe piața 
locurilor de muncă?”), iar participanții se 
organizează în grupuri pentru a răspunde 
provocării.

PASUL 2
Participanții pot alege între trei roluri: inițiatorul, 
care inițiază o temă pe care dorește să o discute 
și astfel creează un grup, bondarul, care stă și 
contribuie la unul sau două grupuri și fluturele, 
care nu poate alege un singur subiect și dorește 
să treacă și să contribuie la mai multe grupuri. 

PASUL 3
La final, toate grupurile își prezintă ideile unele 
celorlalte, iar participanții pot adăuga sugestii.

Opțiunea 4 • Forum
În cazul în care aveți posibilități limitate de a 
organiza discuții de grup (nu există camere de 
desfășurare online sau nu există posibilități 
de discuții față în față), organizați evenimentul 
sub forma unui forum și puneți la dispoziția 
participanților un mod de a contribui, de 
exemplu, prin intermediul instrumentului 
interactiv de anchetare, ale cărui rezultate sunt 
afișate în direct sau asigurându-le accesul la 
cartonașe pe care își pot nota ideile.
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Cum mă asigur că rezultatele dezbaterii sunt preluate mai departe?

Transmiteți un raport pe platforma Conferinței 
După întocmirea raportului, mergeți înapoi la platformă și transmiteți un raport privind 
evenimentul dumneavoastră adăugând:

 un rezumat scris, inclusiv informații despre numărul și tipul de participanți, dacă este posibil;

 propunerile transmise de participanți;

 eacțiile/răspunsurile la posibilele contribuții online.

Un ghid detaliat în acest sens este disponibil aici.

Împărtășiți-vă selecțiile
Împărtășiți-vă selecțiile evenimentului pe internet și pe platformele de comunicare socială sau cu 
partenerii (media) utilizând hashtag-ul unic #TheFutureIsYours.
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