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Konferencija o budućnosti Europe: kako vaš događaj učiniti inkluzivnim

Događaji koji se događaju u okviru Konferencije o budućnosti Europe trebali bi se fokusirati 
na ideje građana i aktivno sudjelovanje sudionika. Čak i ako se mogu konzultirati stručnjaci 
za oblikovanje pitanja ili za provjeru činjenica, određeni događaj ne bi trebao biti sastanak 
stručnjaka s pristupom odozgo prema dolje i treba biti dostupan ljudima koji nisu upoznati s 
javnim debatama i temom o kojoj se raspravlja.
 
Za sudjelovanje ljudi iz svih sfera života ključno je da vaš događaj bude što je moguće 
inkluzivniji. Što je više raznolikosti među sudionicima, to bolje. To pomaže prikupljanju više 
ideja koje bolje odražavaju naša društva u cjelini, ne izuzimajući nikoga. Međutim, mnogi 
ljudi možda prije nisu sudjelovali u takvom događaju i možda nisu naviknuti biti povezani s 
donošenjem odluka.

Postoje jednostavni koraci koje možete poduzeti prije, tijekom i nakon događaja kako bi 
ga učinili inkluzivnijim i pristupačnijim. Slijedite ove savjete i prijedloge koji će vam pomoći 
osigurati da se svi osjećaju uključenima i sigurnima sudjelovati u vašem događaju.

Prije događaja

Ako ste pojedinac ili mala grupa
 Provjerite možete li se udružiti s drugima koji vam mogu pomoći doprijeti do ljudi ili vam 

pomoći u vezi s resursima za taj događaj. To bi mogle biti lokalne organizacije uključene u 
problem povezan s događajem ili organizacije koje imaju dobre kontakte u okviru lokalne 
zajednice.

 Utvrdite probleme koji su važni ljudima i o kojima mogu raspravljati sudjelujući u ovom 
događaju. Koje su bitne teme u vašem lokalnom području i kako su vezane s europskom 
razinom?

 Prilagodite vrijeme i mjesto događaja ovisno o ljudima do kojih želite doprijeti. Ako želite 
uključiti mlade ljude, to bi moglo biti nakon škole u rekreacijskom centru ili uz sportsko 
igralište.

 Ako ste prisiljeni organizirati online događaj zbog trenutne epidemije, pokušajte to iskoristiti 
kao priliku da doprete do ljudi iz daljine, možda čak iz druge države.

 Pokušajte koristiti efekt lančane reakcije u okviru kojeg se koncentrirate na uključivanje troje 
ljudi koji su upućeni da svatko uključi po troje ljudi.

 Potaknite ljude da organiziraju događaje za prikupljanje ideja s njihovim susjedima, 
prijateljima i obitelji, kolegama i školskim kolegama. Ako je vaš događaj digitalan, predložite 
sudionicima da se pridruže vašem video događaju iz svojih učionica, ureda ili dnevnih soba. 
Ovi događaji s manjim, osobnijim grupama mogli bi se dogoditi čak i prije vašeg događaja 
kako bi sudionici već započeli oblikovati ideje i raspitivati se o potrebama ljudi.

 Važno je da sudionici budu obaviješteni što se očekuje od njih ako odluče sudjelovati u 
događaju. Kao organizator događaja, trebate se pobrinuti da se uvjeti sudjelovanja predstave 
na način koji je svima lako razumljiv. Što više znaju o postupku, to je vjerojatnije da će biti 
zainteresirani za sudjelovanje!
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Ako ste dio organizacije/ imate više 
dostupnih resursa

 Pretražite svoju lokalnu zajednicu ili mrežu kako biste znali koga se može lako uključiti i do 
koga bi se moglo teže doprijeti. 

 Možete uključiti nekoliko ključnih ljudi ili organizacija koji imaju više kontakata u javnosti 
do kojih želite doprijeti. Na primjer, mladi ljudi koji mogu uključiti druge mlade ljude ili 
organizacije civilnog društva koje djeluju u zapostavljenim četvrtima.

 Nastojte biti tamo gdje su ljudi do kojih želite doprijeti, bilo to na društvenim mrežama, 
lokalnom gradskom trgu ili u školama, na primjer. 

 Spoznajte potrebe sudionika. Na primjer, u pogledu pristupačnosti, nastojte osigurati da 
je prostor koji koristite za događaje lako pristupačan za osobe s invaliditetom, kao i za 
osobe koje nemaju dovoljno sredstava za dugo putovanje. Ako netko ima djecu ili brine 
o članovima obitelji, možda će trebati privremeno otići tijekom događaja ili će se trebati 
sastajati u određeno vrijeme tijekom dana. 

 Razmislite o pitanjima koja bi mogla zanimati osobe do kojih je teže doprijeti i što bi ih 
potaknulo da posvete svoje vrijeme događaju poput ovoga.

Uspjeh Konferencije o budućnosti Europe ovisi o tome da organizatori događaja, poput 
vas, osiguraju da osobe s invaliditetom budu poticane na sudjelovanje i da im se omogući 
sudjelovanje, kako u osobnim (in-person), tako i u online događajima. 

Osobni (in-person) događaji
 Pobrinite se da mjesto vašeg događaja ima pristup za invalidska kolica – u pogledu ulaza 

tako i toaleta. Kada planirate postavljanje dvorane, pobrinite se da prolazi budu dovoljno 
široki za invalidska kolica. Osigurajte parkirni prostor za korisnike invalidskih kolica.

 Osigurajte osoblje za pomoć ljudima i pratnju u velikim prostorima. 

 Osigurajte prevođenje na znakovni jezik.

 Pratite smjernice Europskog foruma za osobe s invaliditetom: 
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf1  

Online događaji
 Pobrinite se da tehnološka usluga koju koristite kao domaćin virtualnog događaja bude 

kompatibilna s pomoćnom tehnologijom kao što su čitači zaslona i da omogućava 
sudionicima poziv putem telefona. Trebala bi omogućiti audio slušanje/govorenje na 
računalu i audio slušanje/govorenje na telefonu. 

 Uključite detaljne, korak-po-korak upute o tome kako se prijaviti na događaj i kako koristiti 
platformu. Ponudite tečajeve osposobljavanja prije događaja.

 Pobrinite se da su fontovi lako čitljivi, da je tekst dovoljno velik te da ima dobre kontraste 
boja. Izbjegavajte žargon, sleng i pretpostavljeno znanje radi uključivanja svih sudionika.

 Pratite smjernice Europskog foruma za osobe s invaliditetom: 
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/2
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1 Dokument dostupan na engleskom jeziku.
2 Internetska stranica dostupna na engleskom jeziku.

https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/
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Započnite stvaranjem sigurnog okruženja 
za plodne rasprave

 Stvaranje sigurnog okruženja, punog poštovanja za sve sudionike, podrazumijeva kreiranje 
zajedničkih smjernica događaja, od samog početka. Smjernice mogu sadržavati pravila 
ponašanja jednih prema drugima te pravila o tome kako s poštovanjem izražavati neslaganja 
i uzimati u obzir svačije potrebe i stajališta. Također moraju sadržavati objašnjenje uloge 
moderatora.

 Ako rasprave postanu previše žustre, usmjerene na jednu osobu, ili ako nastanu drugi 
sukobi, možete se uvijek pozvati na zajednički dogovorene smjernice. 

Pobrinite se da moderirate rasprave na 
uključiv i pristupačan način

 Prisustvo profesionalnog moderatora može biti od velike pomoći jer je to osjetljiva uloga. 

 Preporučujemo razlikovanje između predsjedatelja događaja i moderatora, budući da se ova 
osoba treba smatrati neutralnom i nezavisnom od organizatora, sa zadatkom osiguravanja 
prava glasa svima.

 Ako ljudi teško dolaze do ideja, pomognite im pitajući ih najprije koje probleme su primijetili 
vezano za temu u njihovim vlastitim životima. Zatim ih upitajte koja bi mogla biti rješenja 
ovih problema.

 Kada ljudi nisu naviknuti da ih se pita za mišljenje ili na takve participativne događaje, može 
potrajati dok se ne stvore konkretni prijedlozi, zato im dajte vremena. 

 Ako ima vremena, podijelite teme grupnih rasprava u podteme, što je praktičnije. 
Razdjeljivanje teme daje ljudima više prostora za razmišljanje o tome kako ta pitanja utječu 
na njihove živote i da dođu do prijedloga i rješenja,

 Možete također zatražiti ljude da se podijele u grupe temeljene na temama. Nastojte 
osigurati raznolikost grupa, kako bi osigurali pristizanje uravnoteženih prijedloga iz svake 
grupe. Tijekom događaja, cilj je svake grupe donijeti barem jedan prijedlog koji će predstaviti 
cijeloj grupi. Zaključite sesiju omogućujući svim grupama da daju povratne informacije o 
iznesenim prijedlozima.

4

Tijekom događaja
Napomena: vidi također predloženi format u vodiču za 
organiziranje događaja.

https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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 Obavijestite sudionike o tome kako namjeravate napisati izvješće. Postoje dvije mogućnosti: 
(1) izvješće sastavljaju organizatori, ali se šalje svim sudionicima uz rok za davanje mogućih 
komentara; (2) izvješće se sastavlja odmah nakon sastanka uz pomoć nekoliko (ili male 
grupe) dobrovoljaca.

 Kao nastavak događaja, potičite ljude da pročitaju izvješće objavljeno na platformi 
Konferencije, nastave raspravu ostajući u kontaktu putem platforme Konferencije i predlože 
nove ideje ili komentiraju prijedloge drugih. Zamolite ih također da šire vijesti i razgovaraju o 
svojim iskustvima s obitelji i prijateljima.

 Pobrinite se da su izvješća napisana na jasnom jeziku, razumljivom svima koji su sudjelovali 
u događaju, kako bi mogli vidjeti da se u njima odražavaju njihove ideje.

 Možete napraviti anketu kako biste dobili povratne informacije o događaju od sudionika 
i uključiti je u svoje izvješće. Nemojte zaboraviti uključiti pitanje u vezi pristupačnosti i 
uključivosti. 
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Nakon događaja


