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Želite organizirati dogodek, a ne veste, kje začeti?
Preberite ta vodnik s smernicami za pripravo in organizacijo dogodkov. Vsebuje različne predloge 
o organizaciji dogodka in priporočenih formatih, ki so na voljo. Seveda lahko prilagodite vsebino 
načinu dogodka (digitalen, fizičen, hibriden itd.) in številu udeležencev.

Pred dogodkom

Prvi Koraki  
V nadaljevanju so predstavljeni konkretni načini za organizacijo dogodka, ki ga je mogoče vključiti v sklop 
Konference o prihodnosti Evrope.  Zagotovite, da upoštevate vse potrebno, da bo vaš dogodek inkluziven. 

Kako lahko prijavim 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.

Kakšne vrste informacij naj pripravim za udeležence? 
Pripravite naslednje dokumente. Poskrbite, da so na voljo za vse udeležence pred pričetkom 
dogodka.

 Listina za partnerje in udeležence dogodka. 

 Vsi pripomočki, zahtevani za participativne dogodke, na primer beležke, pisala itd.

 Seznam prijavljenih, kamor bodo udeleženci dodali svoje e-poštne naslove in soglasje, da jih 
lahko po koncu povprašate o njihovem mnenju glede prispevkov h konferenci.

 Obrazec za podajo soglasja za fotografije in morebiti tudi za videoposnetke, ki bi jih lahko 
uporabili za namene komunikacije o dogodku.
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Kako lahko pripravim (digitalno) sobo?   
Če gre za osebni dogodek, poskrbite, da je na voljo dovolj stolov in miz za vse udeležence. 
Prav tako lahko pripravite stene, ki jih lahko udeleženci uporabijo za izražanje svojih zamisli. 
V večjih sobah lahko uporabite projektor/platno. Pisala, beležke ali table so lahko priročni za 
zapisovanje zamisli udeležencev.

Če je vaš dogodek digitalen (ali kombiniran), zagotovite, da pripravite čakalnico s pozdravnim 
sporočilom (da bodo uporabniki vedeli, da so na pravem mestu), in izklopite zvok udeležencev ob 
vstopu, da preprečite morebitne težave s hrupom. Pripravite prostor, kjer lahko udeleženci zastavljajo 
vprašanja ali zahtevajo pomoč (to je lahko vgrajeno orodje klepeta ali bolj zmogljivo orodje). 
Priporočamo, da pred dogodkom organizirate generalko, s katero preverite, ali vse deluje pravilno.

Dogodek Konference o prihodnosti Evrope se mora osredotočati na zamisli državljanov in aktivno 
vključevanje udeležencev. Tudi če je strokovnjake mogoče povprašati glede morebitnih težav ali jih 
uporabiti za preverjanje dejstev, se na dogodku ne smejo soočiti vrhunski strokovnjaki, temveč mora 
biti dogodek dostopen za ljudi, ki niso seznanjeni z javnimi razpravami in temami razprave.  

Kako naj vodim in moderiram dogodek?
Prisotnost strokovnega moderatorja je lahko v veliko pomoč, saj gre za občutljivo funkcijo. 

Priporočamo, da razlikujete med voditeljem dogodka in moderatorjem, saj mora biti slednji 
nevtralna oseba in neodvisna od organizatorja, njena naloga pa je zagotoviti, da imajo vsi možnost 
izraziti svoje mnenje.

Časovno upravljanje in načrtovanje
Pripravite časovno usklajen dnevni red/urnik dogodka in se ga poskušajte držati. Med odmori 
zapustite sobo in poskušajte nadoknaditi v primeru zakasnitev. Bodite pozorni na sposobnost 
osredotočanja udeležencev.

Potrebno delo na dan dogodka
V idealnem primeru zadolžite vsaj eno osebo za zapisovanje (oglejte si spodnje napotke za 
poročanje) in eno osebo, ki spremlja klepet, če je dogodek digitalen. 
Če želite ločene skupine, jih dodelite vnaprej, tako da bodo vsi vedeli, kaj morajo narediti in 
dodelite osebe, ki bodo vodile posamezne razprave.

Če je okolje, v katerem poteka dogodek, večjezično, poskrbite, da imate med dogodkom prisotne 
tolmače. Morebitna rešitev je tudi, da pozovete ljudi, naj na začetku ali na tablicah z imeni izrazijo 
svoje želje in jezikovno podkovanost, tako da jim bodo drugi udeleženci lahko pomagali.

Med dogodkom
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Napotki za vodenje dogodka
1. Predstavitev dogodka
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.

Udeležencem omenite obrazec za podajo soglasja, če bo dogodek fotografiran oz. posnet in jih 
vnaprej  obvestite o tem, da bodo fotografije/posnetki morda uporabljeni za namene konference.

2. Strokovna predstavitev (IZBIRNO)
Če se dogodek odvija na posebno temo, je to morda pravi čas za kratko predstavitev konteksta 
s strani strokovnjaka, ki bi morda poudaril kompromise glede odločitev. Ne pozabite, da je 
poudarek na razpravah državljanov in ne na strokovnjakih. Strokovnjaki morajo temo predstaviti 
na čim bolj nevtralen način, podprt z dejstvi, omeniti različne vidike ter poudariti nejasnosti in 
izpodbijano vsebino.  

3. Skupinske razprave
Med predlogi, navedenimi v tem vodniku, izberite želen format in ga prilagodite svoji vsebini. Ta del bi 
moral biti vedno jedro dogodka, ne glede na izbrani format.

Napotki za moderatorje

 Začnite s kratko predstavitvijo in udeležencem zastavite preprosta začetna vprašanja, 
denimo »V kakšni Evropi želite živeti?«. 

 Poskrbite, da ima vsak priložnost izraziti svoje mnenje.

 Po potrebi s preprostimi podvprašanji osebi pomagajte pri oblikovanju njenega stališča.

 Mnenja drugih ne ponavljajte ali ne preoblikujte v preveliki meri. Če ste v dvomih, jih 
povprašajte po njihovem namenu.

 Po potrebi ljudi spodbujajte, naj iščejo informacije o temi. Če prihaja do nesoglasij glede 
dejstev, udeležence pozovite, naj se obrnejo na prisotne strokovnjake ali naj uporabijo gradiva 
z dejstvi ter razpravo usmerijo nazaj v produktivno smer.

4. Zaključek dogodka
Udeležence obvestite o načinu, kako nameravate ustvariti poročilo. Na voljo imate dve možnosti: 
(1) osnutek poročila pripravijo organizatorji, ki ga posredujejo vsem udeležencem z navedenim 
rokom za oddajo morebitnih komentarjev; 
(2) osnutek poročila pripravite takoj po zaključku srečanja skupaj z (majhno skupino) 
prostovoljcev (glejte priročnik o vključenosti).  

Ob koncu dogodka pozovite druge, naj si preberejo poročilo v platformi konference. Preberite vodnik 
za organizatorje dogodkov o uporabi platforme konference).  

Konferenca o prihodnosti  Evrope: Vodnik po korakih za organizatorje dogodkov

4

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/inclusive
https://futureu.europa.eu/pages/inclusive
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


Zahvalite se udeležencem za njihovo udeležbo in jih spodbudite, naj še naprej prispevajo h 
konferenci. Opomnite jih, da bodo njihove zamisli objavljene v platformi konference in da lahko 
razpravo z drugimi nadaljujejo in oblikujejo zamisli na spletu.

Sporočite jim, da jim boste poslali e-poštno sporočilo, če so navedli svoj e-poštni naslov, ko bo 
poročilo naloženo v platformi in če se odločite za to (priporočeno), ko bodo povratne informacije 
o konferenci na voljo v platformi.

Obveščanje o dogodku
Preberite spodnje napotke za obveščanje čim širšega kroga ljudi in organizaciji inkluzivnega dogodka  
(glejte tudi priročnik o vključenosti).

 Vnaprej obvestite območne in/ali (specializirane) tradicionalne medije, da privabite 
zanimanje javnosti in da boste nato lahko delili sklepe, sprejete na dogodku. Prav tako 
lahko razmislite o oblikovanju partnerstva z določenim medijskim partnerjem, kjer bi bilo 
sodelovanje koristno za obe vpleteni strani.

 Doseg na družabnih omrežjih je v današnjem svetu ključnega pomena, zlasti za spletne 
dogodke. Poskusite vnaprej oblikovati geslo s ključnikom #TheFutureIsYours in po končanem 
dogodku poskrbite za nadaljnjo komunikacijo. Pozovite (medijske) partnerje, naj naredijo isto.

 Če organizirate dogodek v lokalnem kraju, se obrnite na lokalne oblasti, ki lahko prek lastnih 
komunikacijskih kanalov dosežejo vse prebivalce.

 S ciljno publiko se povežite prek varnih komunikacijskih načinov. Nekatere organizacije 
civilne družbe, s katerimi bi lahko sodelovali, imajo lahko svoj medij ali novice.

Formati dogodkov, med katerimi lahko 
izbirate    
Preden izberete format dogodka, razmislite o treh glavnih dejavnikih: nastavitev (digitalni, osebni 
dogodek, ali kombiniran), tema razprave in število udeležencev. Oglejte si različne možnosti, ki jih 
lahko uporabite in prilagodite. Ne pozabite:  

 Vsi formati so najprimernejši, če je na voljo dovolj časa. Za nekatere dogodke bi moralo 
zadostovati nekaj ur s premori. Toda če se bo dogodka udeležilo veliko oseb, bi bilo morda 
bolje, če se dogodek odvija pol dneva ali celo ves dan. 

 Ločene skupine so najbolj učinkovite, če ima vsaka podskupina manj kot 10 ljudi skupaj z 
moderatorjem.

 Cilj dogodka je usmeriti udeležence k oblikovanju skupno podprtih predlogov. Ne glede na 
izbrano vrsto dogodka, mora dogodek stremeti k oblikovanju konstruktivnih in konkretnih 
sklepov. 

Prepričani smo, da boste za svoj dogodek našli ustrezen format! V nadaljevanju si oglejte nekaj 
predlogov.
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1. možnost •  
Participativna 
delavnica  
1. KORAK             VSAJ 20 MINUT

Ustvarjanje idej 
Razpravo pričnite s širokimi in odprtimi 
vprašanji, s katerimi ogrejete udeležence. Na 
primer »Kaj vam pomeni Evropa?« ali »V kakšni 
Evropi želite živeti?«.

Udeležencem, ki so razdeljeni v skupine po največ 
10 ljudi, namenite dovolj časa, da se spoznajo. 
Ob izteku namenite nekaj časa, da lahko 
izbrani udeleženci skupin predstavijo zamisli 
vsem udeležencem. Prav tako lahko zberete 
zamisli, zapisane na lepljivih listkih, in nekatere 
predstavite celotni skupini.

2. KORAK              VSAJ 30 MINUT

Identificirajte teme in izzive  
Glede na prejšnje prispevke lahko sedaj zamisli 
oblikujete temeljiteje in določite teme, o katerih 
lahko skupine razpravljajo. Skupine vprašajte, o 
katerih temah želijo razpravljati.

Ko so teme dodeljene, skupine pozovite, naj 
določijo izzive, povezane z dodeljenimi temami.

3. KORAK              VSAJ 40 MINUT

Poiščite rešitve  
Ko ste določili izzive, je napočil čas za iskanje 
ustreznih rešitev. Zagotovite, da so te rešitve 
podrobno zapisane, saj predstavljajo bistvo 
dogodka.

2. možnost •  
Svetovna kavarna
Udeleženci se vsakih 10 minut pridružijo drugi 
skupini. Oblikujejo nove zamisli ter jih nato 
zapišejo na papir oz. shranijo v računalnik. Če 
organizirate osebni dogodek, mize razporedite 
po celotni sobi, kot denimo v kavarni. 

3. možnost •
Odprt prostor 
Če ste v zgodnjih stopnjah oblikovanja zamisli 
in je na voljo čas, da udeleženci raziščejo več 
težav, priporočamo odprt prostor. 

1. KORAK
Kot organizator dogodka postavite vprašanje 
(npr. »Kako lahko znižamo ogljični odtis?« ali 
»Kako lahko premagamo izzive na trgu dela?«), 
udeleženci pa se razvrstijo v skupine ter 
poskušajo poiskati primerno rešitev.

2. KORAK
Udeleženci lahko izbirajo med tremi vlogami: 
pobudnik, ki načne temo, o kateri želijo razpravljati, 
in posledično ustvari skupino; čebela, ki je v eni ali 
dveh skupinah ter prispeva svoj delež; ter metulj, ki 
se ne more odločiti samo za eno temo in želi biti 
član več skupin in prispevati vanje. 

3. KORAK
Na koncu vse skupine druga drugi predstavijo 
svoje zamisli, ostali pa lahko dodajajo svoje 
predloge.

4. možnost • forum
Če imate omejene možnosti skupinskih 
razprav (digitalne ločene sobe niso na voljo 
oz. ni možnosti osebnih razprav), dogodek 
organizirajte kot forum in udeležencem 
omogočite način, da lahko prispevajo svoje 
zamisli, denimo prek orodja za interaktivne 
raziskave, katerega rezultati so prikazani v živo, 
oz. jim dodelite dostop do kartic, na katere 
lahko zapišejo svoje zamisli.
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Kako lahko nadaljujem razprave, ki so potekale na dogodku?

Poročilo objavite v platformi konference  
Ko ste pripravili osnutek poročila, se vrnite nazaj v platformo in za svoj dogodek dodajte 
naslednje:

 pisni povzetek, ki po možnosti vključuje informacije o številu in vrsti udeležencev;

 predloge, ki so jih oddali udeleženci;

 odzive/odgovore morebitnih spletnih uporabnikov.

Podroben vodnik o tem je na voljo tukaj.

Delite ključne dejavnosti
Delite ključne dejavnosti dogodka na spletu, prek družabnih omrežij ali z (medijskimi) partnerji s 
ključnikom #TheFutureIsYours.
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