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Události, které se konají v rámci Konference o budoucnosti Evropy, by měly být zaměřeny na 
nápady občanů a jejich aktivní zapojení. I když mohou být zapojeni i odborníci, aby problematiku 
zasadili do širšího kontextu a ověřovali fakta, událost by neměla být setkáním dominovaným 
odborníky. Událost musí být přístupná i lidem, kteří nejsou seznámeni s tím, jak veřejně 
debatovat, a o diskutovaných problémech neznají podrobnosti.
 
Pro účastníky, kteří pocházejí ze všech sociálních tříd, je nezbytné, aby událost byla co nejvíce 
inkluzivní. Snažte se docílit co největší diverzity účastníků. Pomůže vám to shromáždit více 
nápadů, které budou společnost lépe vystihovat jako celek. Nikdo tak nebude opomenut. 
Nicméně mnoho lidí se možná takové události nikdy předtím nezúčastnilo. Také možná neví, jak 
probíhá rozhodovací proces.

Proto, aby byla událost více inkluzivní a přístupná, následujte tyto jednoduché kroky, které 
podnikněte před, během a po události. Následujte tyto tipy a návrhy, aby byli všichni zapojeni a 
všichni se cítili, že se mohou do události aktivně zapojit.

Před událostí

Pokud jste jedinec nebo malá skupina
 Zkuste zjistit, zda není možné vytvořit tým s jinými lidmi, kteří by vám mohli pomoci  

oslovit více lidí nebo by vám mohli pomoci se zdroji pro vaši událost. Může se jednat  
o místní organizace, které se zabývají podobným tématem nebo které mají kontakty  
v místní komunitě.

 Identifikujte problematiku, která se zdá lidem důležitá, a která může být na této události 
diskutována. Jaká jsou ve vaší lokalitě relevantní témata a jak se vztahují na evropskou 
úroveň?

 Upravte čas a místo konání události dle toho, koho chcete oslovit. Pokud chcete zapojit 
mladé lidi, mohla by se událost konat například ve středisku volného času či na sportovním 
hřišti.

 Pokud se vzhledem k pandemii covidu-19 musí konat událost online, zkuste to využít jako 
příležitost k tomu, abyste oslovili i účastníky ze vzdálených míst, možná i z jiných zemí.

 Zkuste využít efekt tzv. sněhové koule, kdy se soustředíte na zapojení tří lidí, kterým dáte za 
úkol přivést další tři lidi.

 Požádejte účastníky, aby pořádali události, kde budou sdílet nápady se svými sousedy, 
přáteli, rodinou, kolegy a spolužáky. Pokud se událost koná online, navrhněte účastníkům, 
aby se připojili přes video spolu se svými spolužáky ze třídy, či z kanceláří nebo obývacího 
pokoje. Tyto menší, osobnější události v malých skupinách se mohou konat třeba i před 
hlavní událostí. Účastníci by tak začali sdílet nápady a zajímat se o potřeby ostatních již před 
začátkem události. 

 Je důležité, aby byli účastníci informováni o tom, co se od nich očekává, pokud se budou 
události účastnit. Ve své pozici pořadatele události musíte zajistit, aby byly podmínky 
účasti představeny takovým způsobem, aby jim všichni porozuměli. Čím více budou o tomto 
procesu vědět, tím pravděpodobněji se budou chtít události zúčastnit!
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Pokud jste součástí organizace / zajistěte 
si více dostupných zdrojů

●  Zmapujte místní komunitu nebo síť, abyste zjistili, koho můžete snadno zapojit a kdo bude 
hůře dosažitelný. 

●●  Možná byste mohli zapojit i několik influencerů nebo organizací, které mají mnoho kontaktů 
na publikum, které chcete oslovit. Například mladí lidé, kteří dokáží oslovit další mladé lidi, 
nebo organizace, které vylepšují život znevýhodněných osob. 

●●  Snažte se být tam, kde jsou lidé, které chcete oslovit, ať už to jsou sociální média, místní 
náměstí nebo například školy. 

●  Snažte se porozumět potřebám účastníků. V oblasti přístupnosti události se například 
snažte zajistit, aby místo konání události bylo snadno přístupné i lidem s postižením a stejně 
tak pro lidi, kteří nemají prostředky na dalekou cestu. Pokud se nějaký účastník musí starat 
o děti nebo na něm závisí jiní rodinní příslušníci, budou se možná chtít během konference 
dočasně vzdálit nebo si budou potřebovat v určitých časech zařídit rodinné záležitosti. 

●  Zamyslete se nad tématy, která zajímají osoby, které není snadné zastihnout, a co by  
je přesvědčilo, aby svůj čas strávili na vaší události).

Úspěch Konference o budoucnosti Evropy závisí na pořadatelích události, jako jste vy sami, 
kteří zajistí to, že se znevýhodněné osoby mohou zúčastnit jak událostí s osobní přítomností, 
tak těch online. 

Události s osobní přítomností
●  Zajistěte, aby bylo místo konání přístupné i pro osoby na vozíku – ať už se jedná o vstup do 

budovy, zasedací místnost či o toalety. Při plánovaní rozvržení místnosti se ujistěte, že uličky 
jsou dost široké i pro projetí osoby na vozíku. Zajistěte také, aby zde byla dostupná parkovací 
místa pro osoby na vozíku.

●  Mějte k dispozici někoho, kdo bude účastníkům asistovat a kdo je bude po prostoru provázet. 

●  Zajistěte tlumočníka do znakového jazyka.

●  Postupujte podle manuálu organizace European Disability Forum: 
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf1
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Online události
●  Zajistěte, aby služba, kterou používáte pro pořádání online události, byla kompatibilní  

s asistentskými technologiemi, jako je například čtečka obrazovky, a že účastníci mohou 
během události provést telefonní hovor, při kterém požádají o asistenci další osobu. Tato 
technologie by měla podporovat audio poslech / mluvení podporované počítačem a audio 
poslech / mluvení podporované telefonem. 

●  Přidejte podrobný manuál, který krok za krokem poskytuje instrukce o tom, jak se na událost 
přihlásit a jak platformu používat. Ještě před událostí nabídněte školení.

●  Zajistěte, aby fonty písmen byly snadno čitelné, text byl dostatečně velký a aby měl dobrý 
kontrast barev. Vyvarujte se žargonu a slangu. Nepředpokládejte také, že danou věc musí 
všichni účastníci znát.

●  Postupujte podle manuálu organizace European Disability Forum: 
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/2

Začněte tím, že vytvoříte bezpečné prostředí 
pro plodnou diskuzi
●  Jedním způsobem, jak vytvořit bezpečné prostředí plné respektu ke všem účastníkům, 

je hned na začátku vytvořit pravidla kolektivního chování. Tato pravidla mohou obsahovat 
zásady, jak se k ostatním chovat, nesouhlasit, ale zároveň respektovat jiný názor, a vzít 
v úvahu potřeby a názory všech. Tato pravidla by také měla vysvětlovat roli moderátora/
moderátorů.

●  Pokud bude diskuze příliš bouřlivá, zaměřená na jednoho účastníka, nebo pokud vyvstanou 
jiné konflikty, můžete se vždy odkázat na tato společně odsouhlasená pravidla.
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Během události
Poznámka: prohlédněte si také navrhovaný formát 
v manuálu, jak zorganizovat událost.

2 Webová stránka dostupná v anglickém jazyce.

https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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Diskuzi vždy moderujte inkluzivním 
přístupem dostupným pro všechny

 Pokud byste zajistili profesionálního moderátora, jednalo by se o velkou pomoc, protože se 
jedná o velmi těžkou roli. 

 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.

 Pokud lidé budou mít problémy přijít s novými nápady, pomozte jim tím, že se jich zeptáte, 
na jaké problémy, které se vztahují k tématu, narážejí ve svém vlastním životě. Poté se jich 
zeptejte pro změnu na to, jaká vidí řešení těchto problémů.

 Pokud lidé nejsou zvyklí na to, že se jich někdo ptá na jejich názor, nebo nemají zkušenost 
s tímto typem události s aktivní účastí, můžete jim chvíli trvat, než přijdou s konkrétními 
nápady, poskytněte jim proto dostatek času. 

 Pokud máte dost času, rozdělte diskutovaná témata do podkategorií, která lze snadněji 
spravovat. Rozdělení tématu na menší části účastníkům poskytne více času přemýšlet 
nad tím, jak tato problematika ovlivňuje jejich vlastní životy, a přijdou tak poté s návrhy a 
řešeními.

 Také můžete účastníky rozdělit do skupin dle témat. Zajistěte, aby skupiny byly různorodé, 
návrhy vzešlé ze skupin tak totiž budou vyvážené. Během samotné události je cílem, aby 
každá skupina vypracovala alespoň jeden návrh, který bude následně představen celé 
komunitě. Sezení zakončete tím, že skupinám dáte prostor si vzájemně poskytnout zpětnou 
vazbu na prezentované návrhy.

 

 Informujte účastníky o tom, jakým způsobem o události hodláte podat zprávu. Na 
výběr máte ze dvou možností: (1) zpráva je sepsána pořadateli, avšak je odeslána všem 
účastníkům společně s termínem, dokdy mohou uvést případné komentáře; (2) zpráva je 
sepsána ihned po setkání za pomoci (malé skupiny) dobrovolníků. 

 Po skončení události navažte tím, že její účastníky pobídnete k tomu, aby se podívali na 
platformu konference a přečetli si zde danou zprávu. Pokračujte v debatě tím, že zůstanete 
v kontaktu na platformě konference, a zároveň můžete pokračovat v navrhování nových 
nápadů nebo komentovat návrhy ostatních. Vyzvěte také účastníky k tomu, aby o události 
diskutovali se svou rodinou nebo přáteli.

 Ujistěte se, že zprávy jsou napsány jasně pochopitelným jazykem, kterému budou účastníci 
rozumět a budou tak zde moci vidět dopad svých nápadů.

 Můžete také uspořádat průzkum a dostat tak zpětnou vazbu na událost od účastníků. Poté 
můžete tento průzkum zahrnout do vaší zprávy. Nezapomeňte do průzkumu zahrnout otázku 
dostupnosti a inkluzivity. 
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Po skončení události


