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Chcete zorganizovať podujatie, ale neviete, kde začať?
Tento návod vám pomôže pripraviť a zorganizovať vaše podujatie. Predstavuje rôzne návrhy, ako 
organizovať podujatia a odporúčané formáty. Tieto je možné upraviť podľa potrieb (digitálne, 
osobné, hybridné), ako aj podľa počtu účastníkov.

Pred podujatím

Prvé kroky 
Tu sú konkrétne spôsoby, ako zorganizovať podujatie a byť súčasťou Konferencie o budúcnosti 
Európy. Nezabudnite na správny postup, aby bolo vaše podujatie inkluzívne. 

Ako zaregistrujem svoje podujatie na platforme Konferencie?

Choďte na stránku futureu.europa.eu a pridajte vaše podujatie na mapu. Ak s tým potrebujete 
pomoc, prečítajte si naše podrobné pokyny na.

Aké informácie by mali byť pre účastníkov pripravené? 
Pripravte nasledujúce dokumenty. Na začiatku ich poskytnite všetkým účastníkom.

 Charta pre partnerov a účastníkov podujatia 

 Informačné hárky o daných témach Konferencie, dostupné na platforme

 Všetky materiály potrebné pre váš participačný formát, napr. poznámkové samolepiace bločky, 
perá a pod.

 Registračný zoznam na e-mailové adresy účastníkov (s ich súhlasom), aby ste ich neskôr mohli 
kontaktovať kvôli spätnej väzbe k ich príspevkom na Konferencii.

 Formulár súhlasu so zhotovovaním fotiek a prípadne aj video záznamu, ktoré by sa mohli 
použiť pri komunikácii počas podujatia.
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Ako si pripravím (digitálnu) miestnosť?  
Ak ide o osobné podujatie, zabezpečte dostatok stoličiek a stolov pre všetkých účastníkov. 
Môžete pripraviť aj steny tak, aby sa na nich zobrazovali nápady účastníkov. Vo väčších 
miestnostiach sa môže použiť projektor/obrazovka. Na zapisovanie nápadov sa môžu hodiť 
perá, papier a biele tabule.

Ak je podujatie digitálne (alebo hybridné), pripravte čakaciu miestnosť s uvítacou správou (aby 
ľudia vedeli, že sú na správnom mieste) a pri vstupe účastníkov im vypnite mikrofóny, aby nerušili 
ostatných. Pripravte priestor na kladenie otázok, alebo na požiadanie o pomoc (môže to byť 
interný chat alebo iná zložitejšia aplikácia). Nezaškodí si postup odskúšať a uistiť sa, že po začatí 
podujatia všetko prebehne hladko.

Podujatia v rámci Konferencie o budúcnosti Európy by sa mali sústrediť na nápady a aktívne 
zapojenie účastníkov. Na predstavenie témy alebo na kontrolu faktov je možné prizvať 
odborníkov, podujatia by však nemali byť vysoko odbornými stretnutiami a musia byť prístupné aj 
ľuďom, ktorí nemajú skúsenosti s verejnými diskusiami a danou témou. 

Ako by sa malo riadiť a moderovať podujatie?
Prítomnosť profesionálneho moderátora vám môže veľmi pomôcť, keďže moderovanie predstavuje 
náročnú úlohu.

Odporúčame rozlišovať medzi vedúcim podujatia a moderátorom, keďže moderátor musí byť 
neutrálny a nezávislý od organizátora. Jeho úlohou je len zabezpečiť, aby sa každý mohol vyjadriť.

Spravovanie času a plánovanie
Pripravte si časový plán/harmonogram podujatia a skúste sa ho držať. Naplánujte aj prestávky a 
snažte sa dobehnúť prípadné časové sklzy. Myslite aj na to, ako dlho sú ľudia schopní nepretržite sa 
sústrediť.

Čo treba robiť v deň podujatia
Ideálne by ste mali mať niekoho, kto bude zapisovať poznámky z podujatia (pozri tipy na 
vypracovanie správy nižšie) a niekoho na sledovanie chatu (ak je podujatie digitálne). 
Ak pracujete s oddelenými skupinami, vopred ich zadefinujte, aby každý vedel, čo má robiť. A 
určte každej skupine moderátora.

Ak je vo vašej oblasti problém s porozumením jazyku podujatia, zabezpečte si na podujatie 
tlmočníkov. Ďalším riešením by bolo požiadať účastníkov, aby sa vopred vyjadrili k svojim 
jazykovým schopnostiam a potrebám (prípadne to uviedli na menovkách), aby im mohli iní 
účastníci pomôcť.

Počas podujatia
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Tipy ako riadiť podujatie
1. Predstavenie podujatia
Keď sa začne podujatie, vysvetlite účastníkom:

 Ciele Konferencie

 Pravidlá podujatia (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 
tieto fotografie alebo videá môžu byť použité na účely Konferencie.

2. Prezentácia odborníkom (VOLITEĽNÉ)
Ak je podujatie o špecifickej téme, mohlo by byť vhodné zahrnúť krátku prezentáciu kontextu 
odborníkom – môže vyzdvihnúť kompromisy pri rozhodovaní. Nezabudnite, že v centre 
pozornosti majú byť diskusie občanov a nie odborník. Odborníci by mali uviesť tému fakticky a 
neutrálne, predstaviť rôzne pohľady, načrtnúť neistoty a sporné body. 

3. Skupinové diskusie
Zvoľte si formát z návrhov v tomto návode a upravte ho podľa vašich potrieb. Bez ohľadu na to, aký 
formát zvolíte, čas na diskusiu by vždy mal byť v centre pozornosti podujatia.

Tipy pre moderátorov

 Začnite krátkym „predstavovacím kolom“ a položte účastníkom jednoduchú zahrievaciu 
otázku, napríklad „O akej Európe snívate?“ 

 Uistite sa, že sa každý dostane k slovu.

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

 Nevysvetľujte ani príliš neparafrázujte to, čo ľudia hovoria. Ak si nie ste istí, opýtajte sa ich, 
čo mali na mysli.

 Motivujte ich, aby si prípadne o danej téme vyhľadali viac informácií. V prípade nezhôd o 
faktoch vyzvite účastníkov, aby sa obrátili na prítomných odborníkov/kontrolórov faktov, a 
vrátili sa tak k produktívnemu uvažovaniu.

4. Záver podujatia
Informujte účastníkov, ako plánujete vypracovať správu z podujatia. Sú dve možnosti: 
(1) správu napíše organizátor, a zašle ju všetkým účastníkom s termínom na prípadné 
pripomienky; 
(2) správa sa vypracuje rovno po stretnutí s pomocou (menšieho počtu) dobrovoľníkov z 
účastníkov (pozrite tiež pokyny pre inkluzivitu). 

Vyzvite ľudí, aby si po podujatí prečítali správu na platforme Konferencie. Pozrite si návod na 
používanie platformy Konferencie pre organizátorov podujatí. 
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Poďakujte sa účastníkom za účasť a podporte ich v ďalšej účasti na Konferencii. Pripomeňte im, 
že ich nápady budú zverejnené na platforme Konferencie a že o nich budú môcť ďalej diskutovať 
s ostatnými a rozvíjať svoje nápady online.

Informujte účastníkov, že po zverejnení správy na platforme im bude zaslané upozornenie (ak 
vám poskytli kontaktné údaje). V prípade, že sa tak rozhodnete (odporúča sa, ak je to možné), 
môžete účastníkov kontaktovať aj po tom, ako bude na platforme dostupná spätná väzba ku 
Konferencii.

Komunikovanie o podujatí
Nižšie sú uvedené tipy, ako osloviť čo najviac ľudí a zorganizovať inkluzívne podujatie (pozrite tiež 
pokyny pre inkluzivitu).

 Vopred kontaktujte miestne a/alebo (špecializované) tradičné médiá na pritiahnutie záujmu 
verejnosti a následné zdieľanie výsledku. Môžete sa taktiež spojiť s konkrétnym mediálnym 
partnerom, pričom by sa obe strany zviditeľnili prácou na spoločnom projekte.

 Sociálne siete sú v našom online svete kľúčové – najmä pre online podujatia. Skúste vopred 
získať určitú pozornosť zverejňovaním príspevkov s hashtagom #TheFutureIsYours a 
pokračujte v komunikácii aj po podujatí. Požiadajte vašich (mediálnych) partnerov, aby spravili 
to isté.

 Ak bude vaše podujatie lokálne, obráťte sa na miestne úrady, ktoré majú kapacity na 
oslovenie obyvateľov prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov.

 Snažte sa osloviť svoje cieľové publikum akýmikoľvek bezpečnými prostriedkami. Napríklad, 
niektoré občianske združenia, s ktorými by ste mohli uzavrieť partnerstvo, môžu mať vlastné 
médiá alebo informačný bulletin, prostredníctvom ktorého zasielajú novinky svojim členom.

Formáty podujatia na výber 
Pred výberom správneho formátu vášho podujatia treba vziať do úvahy tri hlavné faktory: 
prostredie (digitálne, osobné alebo hybridné), tému diskusie a počet účastníkov. Pozrite sa na 
rôzne možnosti uvedené nižšie, ktoré môžete použiť a upraviť. Nezabudnite, že: 

 Niektoré z týchto formátov sú vhodnejšie, ak je k dispozícii dostatok času. Niekoľko hodín 
s prestávkami by mohlo stačiť. No ak ide  o podujatie s väčším počtom účastníkov, je lepšie 
vyčleniť naňhoviac času, napríklad pol dňa alebo dokonca celý deň. 

 Oddelené skupiny fungujú lepšie vtedy, ak majú menej ako desať účastníkov a každá z nich 
má moderátora.

 Cieľ podujatia je viesť ľudí k vytvoreniu návrhov, na ktorých sa spoločne dohodnú. Vaše 
podujatie by malo bez ohľadu na formát podporovať smerovanie ku konštruktívnym a 
konkrétnym záverom. 

Veríme, že pre svoje podujatie nájdete ten správny formát! Tu je niekoľko návrhov.
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Možnosť č. 1 •  
Workshop s aktívnou 
účasťou 
KROK Č. 1        MINIMÁLNE 20 MINÚT

Vytvorte nápady 
Začnite diskusiu obšírnymi a otvorenými 
otázkami na zahriatie účastníkov. Napríklad: „Čo 
pre vás znamená Európa?“ alebo „O akej Európe 
snívate?“

Po rozdelení do skupín (max. po 10 ľudí) dajte 
účastníkom trochu času na diskusiu a bližšie 
spoznanie sa. Na záver vyčleňte priestor na to, 
aby niektorí účastníci zdieľali svoje myšlienky. 
Môžete tiež pozbierať nápady napísané na 
poznámkových samolepiacich bločkoch a 
niektoré z nich nahlas prečítať.

KROK Č. 2        MINIMÁLNE 30 MINÚT

Identifikujte témy a výzvy  
Na základe predchádzajúcich príspevkov 
môžete prejsť hlbšie a identifikovať témy, 
o ktorých potom skupiny môžu diskutovať. 
Opýtajte sa skupín, ktoré témy si vyberú.

ledne môžete skupiny požiadať, aby určili výzvy 
týkajúce sa ich témy.

KROK Č. 3        MINIMÁLNE 40 MINÚT

Vymyslite riešenia  
Po identifikácii výziev je čas nájsť riešenia. 
Zabezpečte, aby boli riešenia podrobne spísané 
¬je to najdôležitejší výsledok podujatia.

Možnosť č. 2 • 
World Café
Ľudia každých desať minút rotujú medzi 
rôznymi skupinami a vymýšľajú nové nápady 
¬ písomne na papieri alebo na počítači. Ak sa 
táto metóda využíva na osobnom podujatí, 
miestnosť zariaďte ako kaviareň s rôzne 
umiestnenými stolmi. 

Možnosť č. 3 •
Open Space
Ak ste  na začiatku formulovania nápadov 
a máte čas, aby účastníci skúmali rôzne 
problémy, vyskúšajte otvorený priestor. 

KROK Č. 1
Ako organizátor podujatia sa niečo spýtajte 
(napr. „Ako znížime uhlíkové emisie?“ alebo 
„Ako pomôžeme pracovnému trhu?“) a 
účastníci sa sami rozdelia do skupín, aby sa 
výzvami začali zaoberať.

KROK Č. 2
Účastníci si môžu vybrať z troch rol: „iniciátor“ 
– kto iniciuje tému, o ktorej chcú diskutovať, 
a vytvorí preto skupinu, „čmeliak“ – ostane 
a pomáha jednej alebo dvom skupinám, a 
„motýľ“ – nevie si zvoliť len jednu tému a chce sa 
pohybovať a prispieť do viacerých skupín. 

KROK Č. 3
Na záver všetky skupiny predstavia svoje 
nápady a ľudia sa k nim môžu vyjadriť.

Možnosť č. 4 • Fórum
Ak máte obmedzené možnosti skupinovej 
diskusie (žiadne digitálne oddelené skupiny 
alebo osobné diskusie tvárou v tvár), 
zorganizujte podujatie vo forme fóra a dajte 
tak ľuďom možnosť povedať svoj názor, 
napríklad formou interaktívneho dotazníka, 
ktorého výsledky sa hneď zobrazia, prípadne 
im umožnite prístup ku kartám na napísanie 
svojich nápadov.
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Ako zabezpečiť, aby diskusia pokračovala ďalej aj po skončení podujatia?

Vypracujte správu na platforme Konferencie 
Po vypracovaní správy choďte späť na platformu a zverejnite správu o svojom podujatí. Doplňte:

 Písomné zhrnutie, vrátane informácií o počte a type účastníkov

 Návrhy zverejnené účastníkmi

 Reakcie/odpovede pre potenciálnych online prispievateľov

Podrobný návod nájdete tu.

Podeľte sa so svojimi úspechmi
Podeľte sa so svojimi úspechmi na webe a sociálnych sieťach alebo s vašimi (mediálnymi) 
partnermi. Využite hashtag #TheFutureIsYours.
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