
Konferencija  
o budućnosti Europe:

vodič za korištenje 
web-mjesta za  

organizatore događaja
Conference
on the Future
of Europe



Što učiniti prije kreiranja događaja
Pročitajte povelju Konferencije  
U Povelji se navodi niz vrijednosti i načela koje trebaju poštivati svi sudionici događaja 
organiziranih u okviru Konferencije o budućnosti Europe. Organizator događaja je odgovoran 
osigurati da su svi sudionici događaja upoznati s Poveljom te da ju poštuju.

Prikupite sve sljedeće informacije:
 Naslov

 Opis (uključujući fokus događaja i kome je namijenjen)

 Vrsta događaja (online, osobni ili oboje)

 Adresa 

 Mjesto

 Pojedinosti o mjestu održavanja 

 Datum, vrijeme početka i završetka

 Kategorija 

 URL za registraciju (poveznica na vanjski sustav za registraciju) 

Kako kreirati događaj   
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Korak 1: Odaberite vrstu događaja.
Na platformi Konferencije možete odabrati između tri vrste događaja: osobni (in-person), online 
ili hibridni. Nakon što odaberete vrstu događaja, ovisno o tomu što ste odabrali, prikazat će se 
uvjetna polja: 

 Osobni (in-person) događaji: 

 Adresa (na primjer “Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles, Belgija”)

 Mjesto održavanja (npr. „Europska komisija”)

 Smjernice do mjesta održavanja (na primjer “u blizini postaje podzemne željeznice Schuman”)

 Online ili hibridni događaji:    

 Adresa (za prikaz vašeg događaja na mapi događaja, jednostavno naznačite lokalno područje 
vaše organizacije)

 Mjesto

 Smjernice do mjesta održavanja (npr. smjernice za pristup događaju na mreži)

 URL za sastanak na mreži

Korak 2: Odaberite kategoriju
Odaberite jednu od kategorija tema koja se u najvećoj mjeri primjenjuje na vaš događaj. To će 
omogućiti korisnicima koji pretražuju događaje prema temi da pronađu vaš događaj.

Korak 3: Pružite informacije kako se prijaviti za vaš događaj.
Ako želite omogućiti registraciju za događaj, to morate učiniti na drugoj platformi. Pojavit će se 
polje u kojem će se tražiti link na sustav vanjske prijave. Napominjemo da, kako je navedeno 
na platformi, korištenjem sustava vanjske prijave prihvaćate da organizatori Konferencije o 
budućnosti Europe ni u kojem slučaju nisu odgovorni za podatke koji se traže od i pružaju putem 
korisnika ove vanjske usluge.

Korak 4: Pročitajte Povelju i zatim označite kućicu potvrđujući da ste ju 
pročitali i da ćete ju poštivati.

Korak 5: Dostavljanje obrasca
Nakon što ispunite obrazac događaja i potvrdite njegov sadržaj, ne zaboravite kliknuti gumb 
“Kreiraj”.

Korak 6: Nakon dostavljanja obrasca
Nakon što podnesete svoj obrazac događaja, možete provjeriti prikazuje li se vaš događaj na 
mapi. Napominjemo da su ikone i boje dodane mapi kako bi se razlikovali osobni (in-person), 
online i hibridni događaji. Imat ćete mogućnost filtriranja kako bi pronašli događaje koje 
organizira Europska unija ili drugi organizatori događaja poput vas. Moći ćete također filtrirati 
prema kategoriji kako biste pronašli događaje na teme koje vas najviše zanimaju.
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Kako mogu izraditi izvješće o događaju?     
Kada događaj završi, ključno je izraditi izvješće o njemu kako bi Konferencija imala učinka. 
Izvješćivanje omogućuje organizatoru događaja da dokumentira ishode rasprava koje će tada uzeti 
u obzir u analizi omogućavajući odgovarajuće povratne informacije i praćenje. To pomaže da se 
zajamči istinski transparentan postupak tijekom kojeg će sudionici vidjeti rezultate svog vremena 
provedenog na događaju.

To vam posebice omogućava uspostavljanje veze između vašeg događaja i digitalnog sudjelovanja 
na platformi pružanjem sažetka razmjena i povezivanjem ideja proizašlih iz događaja. Povezivanje 
izvješća i ideja sa samim događajem je važan korak. 

Kako mogu objaviti ideje s događaja?
Prije nego što možete povezati događaj s idejama, trebat ćete objaviti ove ideje. 

Objavljivanje ideja je ključno. Sudionici će željeti pratiti svoje ideje, raspravljati o njima s drugima i 
razrađivati ih. 

Ovo su koraci za objavljivanje ideje: 

1. Idite na stranicu ideja u prostoru za sudjelovanje u kojem je događaj objavljen; 

2. Kliknite „Nova ideja +“

3. Unesite naslov i opis ideje

4. Odaberite kategoriju

5. Dodajte sliku ponudi i/ili privitku (po izboru)

6. Usporedite svoju ideju s drugim idejama na istu temu

7. Dovršite i objavite!

_____

Da biste povezali ideje s događajem, morate kliknuti na gumb „Zatvori događaj” na stranici 
događaja. Pročitajte u nastavku.

_____
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Što treba sadržavati moje izvješće?
Izvješće o događaju trebalo bi svima dati pregled onoga što se dogodilo tijekom događaja. Ovdje 
su elementi koji bi mogli biti korisni za potrebe dosljedne analize: 

 Kontekst, svrha, predmet i struktura/metodologija događaja (na primjer radionica s 
aktivnim sudjelovanjem, otvoreni prostor, world café – pogledajte „Korak po korak vodič za 
organizatore događaja”); 

 Broj i vrsta (opće ili posebne publike s pojedinostima ako je moguće) prisutnih sudionika;

 Ako su dostupni, demografski podaci o sudionicima (na primjer dob, spol, itd.);

 Glavni predmeti rasprave tijekom radionica;

 Glavne ideje koje su predložili sudionici tijekom radionica te dijeljeni i raspravljani narativi i 
argumenti koji su doveli do njih;

 Opće ozračje i očekivano praćenje.

Kako mogu učitati izvješće?

KORAK 1:

Kliknite gumb „Zatvori događaj” na stranici događaja.   

KORAK 2:
Klikom na ovaj gumb bit ćete preusmjereni na obrazac koji prikazuje dva polja: „Izvješće” o 
događaju (gdje možete napisati izvješće o događaju) i polje „Ideje”.

KORAK 3: 
U polju „Ideje“ odaberite ideje koje su se pojavile na sastanku (i koje ste prethodno objavili) 
klikom na njih. To vam omogućuje povezivanje ideja s vašim događajem te pojavljivanje ideja kao 
razrađenih prijedloga tijekom vašeg događaja. 

KORAK 4:
Prozor „Odaberi ideje” omogućava vam pretraživanje ideja po riječima, ID-u ili naslovima. 
Pomičite se i odaberite ideje povezane s događajem.  

KORAK 5:
Kada završite, ne zaboravite kliknuti gumb „Zatvori događaj”. 

KORAK 6:
Kada ste spremni, kliknite “Objavi!” Izvješće će biti izravno dostupno na stranici vašeg događaja.
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