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Conferința asupra viitorului Europei: Ghid pentru organizarea unui eveniment cât mai incluziv

Evenimentele care au loc ca parte a Conferinței asupra viitorului Europei trebuie să se 
concentreze pe ideile cetățenilor și pe implicarea activă a participanților. Cu toate că experții 
pot fi consultați pentru prezentarea unei chestiuni punctuale sau pentru a acționa în calitate de 
supervizori, un eveniment nu ar trebui să fie o reuniune coordonată de experți și trebuie să fie 
accesibilă și persoanelor care nu sunt familiarizate cu dezbaterile publice și cu subiectul discutat.
 
Pentru a permite participarea persoanelor din toate straturile sociale, este esențial ca 
evenimentul dumneavoastră să fie cât mai incluziv posibil. Cu cât diversitatea 
participanților este mai mare, cu atât mai bine. Astfel se pot colecta mai multe idei care reflectă 
mai bine societatea în care trăim ca întreg, fără a lăsa pe nimeni deoparte. Cu toate acestea, 
este posibil ca mulți oameni să nu fi participat înainte la un astfel de eveniment și să nu fie 
obișnuiți să fie implicați în procesul decizional.

Există câțiva pași simpli care pot fi urmați înainte, în timpul și după eveniment, pentru a-l 
face mai incluziv și mai accesibil. Respectați aceste sfaturi și sugestii pentru a vă asigura că orice 
participant se simte inclus și în siguranță pentru a participa la evenimentul dumneavoastră.

Înainte de eveniment

Dacă sunteți o persoană fizică sau  
un grup mic

 Verificați dacă puteți colabora cu alții care vă pot ajuta să abordați persoanele sau care 
vă pot ajuta cu resursele pentru eveniment. Aceasta ar putea fi o organizație implicată 
într-o chestiune asociată evenimentului sau care are persoane de contact competente în 
comunitatea locală.

 Identificați problemele importante pentru oameni, pe care aceștia le pot dezbate prin 
participarea la acest eveniment. Care sunt subiectele relevante în zona dumneavoastră și 
cum se raportează acestea la nivel european?  

 Adaptați ora și locul evenimentului în funcție de persoanele pe care doriți să le abordați. În 
cazul în care doriți să implicați persoanele tinere, acesta ar putea avea loc după cursuri, în 
cadrul unui centru recreațional sau pe un teren de sport.

 În cazul în care sunteți forțat(ă) să organizați evenimentul online din cauza pandemiei 
curente, încercați să îl utilizați ca o ocazie de a aborda persoane aflate la distanță mai mare, 
chiar și în altă țară.

 Încercați să utilizați efectul de bulgăre de zăpadă, care presupune să vă concentrați pe 
implicarea a trei persoane care, la rândul lor, sunt instruite să implice câte trei persoane.
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 Încurajați oamenii să organizeze evenimente de colectare a ideilor împreună cu vecinii, 
prietenii și familia, colegii de muncă și colegii de clasă. Dacă evenimentul dumneavoastră 
se desfășoară online, sugerați-le participanților să se alăture împreună evenimentului video 
din clasele de curs, birouri sau sufragerii. Aceste evenimente mai mici și mai personale cu 
grupuri mici ar putea avea loc înaintea evenimentului dumneavoastră, astfel încât participanții 
să poată începe deja să formuleze idei și să adreseze întrebări privind nevoile oamenilor din 
jur. 

 Este important ca participanții să fie informați în legătură cu ceea ce se așteaptă de la 
ei în cazul în care aleg să participe la eveniment. În calitate de organizatori ai evenimentului, 
trebuie să vă asigurați că condițiile de participare sunt prezentate într-un mod ușor de înțeles 
pentru oricine. Cu cât știu mai mult despre proces, cu atât este mai probabil ca aceștia să fie 
interesați să participe!

În cazul în care faceți parte dintr-o 
organizație/aveți la dispoziție mai multe 
resurse

 Analizați comunitatea locală sau rețeaua pentru a înțelege pe cine ați putea implica cu 
ușurință și pe cine va fi mai dificil de abordat. 

 Ar putea fi util să implicați o serie de persoane sau organizații cheie de informare care au 
mai multe persoane de contact în cadrul publicului pe care doriți să îl abordați. De exemplu, 
persoanele tinere care pot implica alte persoane tinere sau organizațiile societății civile care 
își desfășoară activitatea în cartierele defavorizate. 

 Încercați să vă aflați în locul în care se află persoanele cărora doriți să vă adresați, indiferent 
dacă este vorba de platforme de comunicare socială, de piața orașului sau de școli, de 
exemplu. 

 Aflați care sunt nevoile participanților. De exemplu, în ceea ce privește accesibilitatea, 
încercați să vă asigurați că spațiul pe care îl utilizați pentru eveniment este ușor accesibil 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și pentru persoanele care nu au resursele necesare 
pentru a se deplasa pe distanțe mari. În cazul în care o anumită persoană are copii sau 
rude aflate în întreținere, este posibil ca aceasta să fie nevoită să plece temporar în timpul 
evenimentelor sau să participe doar la anumite ore în timpul zilei. 

 Țineți cont de chestiunile care prezintă interes pentru o persoană mai dificil de abordat și 
examinați care ar fi aspectele care ar încuraja-o să acorde timp unui eveniment de acest fel.

Succesul Conferinței asupra viitorului Europei depinde de organizatorii evenimentelor, 
precum dumneavoastră, care trebuie să se asigure că persoanele cu dizabilități sunt 
încurajate și sprijinite să participe atât la evenimentele în persoană, cât și la evenimentele 
online. 

Evenimentele în persoană
 Asigurați-vă că locația aleasă este ușor accesibilă pentru persoanele în scaune cu rotile 

– în ceea ce privește intrarea, sala de ședință și grupurile sanitare. Atunci când planificați 
dispunerea sălii, asigurați-vă că culoarele sunt suficient de late pentru scaunele cu rotile. 
Asigurați-vă că există locuri de parcare disponibile pentru utilizatorii scaunelor cu rotile.
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 Desemnați o persoană care să ofere asistență persoanelor și care să le escorteze în spațiile 
mari. 

 Asigurați servicii de interpretare în limbajul semnelor.

 Respectați liniile directoare ale Forumului european al persoanelor cu handicap:  
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf1

Evenimentele online
 Asigurați-vă că serviciul pe care îl utilizați pentru a găzdui evenimentul virtual este compatibil 

cu tehnologia asistivă (de exemplu, cititoare de ecrane) și le permite participanților să 
facă apeluri telefonice. Acest serviciu ar trebui să permită ascultarea audio/vorbirea prin 
intermediul computerului și ascultarea audio/vorbirea prin intermediul telefonului. 

 Includeți instrucțiuni detaliate pas cu pas privind conectarea la eveniment și modul de utilizare 
a platformei. Asigurați sesiuni de instruire înainte de eveniment.

 Asigurați-vă că fonturile sunt ușor de citit, că textul este suficient de mare și că există un 
contrast corespunzător al culorilor. Evitați jargonul și argoul și nu presupuneți că informațiile 
sunt cunoscute de toți participanții.

 Respectați liniile directoare ale Forumului european al persoanelor cu handicap:  
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/2 

Începeți prin crearea unui mediu sigur 
pentru discuții fructuoase

 Un mod de a crea un mediu sigur și respectuos pentru toți participanții este de a elabora 
împreună liniile directoare colective ale evenimentului, de la bun început. Liniile 
directoare ar putea conține reguli privind comportamentul față de celelalte persoane, de 
exprimarea dezacordului cu respect și de luarea în considerare a nevoilor și punctelor de 
vedere ale fiecărei persoane. De asemenea, acestea ar trebui să explice rolul moderatorului 
(moderatorilor).

  În cazul în care discuțiile devin prea aprinse sau direcționate spre o persoană sau dacă apar 
alte conflicte, puteți reveni oricând la liniile directoare stabilite de comun acord. 
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În timpul evenimentului
NB: consultați și formatul sugerat în ghidul privind organizarea 
evenimentului.

1 Document disponibil în limba engleză.
2 Site web disponibil în limba engleză.

https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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Asigurați-vă că moderați discuțiile într-un 
mod incluziv și accesibil

 Prezența unui moderator profesionist poate fi foarte utilă, deoarece acesta este un rol 
delicat de jucat. 

 Vă recomandăm să desemnați atât un președinte al evenimentului, cât și un moderator, 
deoarece această persoană trebuie privită ca fiind neutră și independentă de organizator, 
căreia îi revine responsabilitatea de a se asigura că toți participanții își exprimă punctul de 
vedere.

 În cazul în care participanții se confruntă cu dificultăți în a propune idei, ajutați-i întrebându-i 
mai întâi ce probleme au observat în propria viață în legătură cu subiectul discutat. Apoi 
întrebați-i ce soluții ar exista pentru aceste aspecte.

 Atunci când oamenii nu sunt obișnuiți să li se ceară părerea sau nu sunt familiarizați cu 
aceste evenimente participative, găsirea unor sugestii concrete poate necesita timp, prin 
urmare, acordați-le timpul necesar. 

 Dacă este timp, împărțiți temele de discuție ale grupurilor în sub-teme mai ușor de 
gestionat. Descompunerea temei pune la dispoziția participanților un spațiu de gândire mai 
amplu în ceea ce privește modul în care aceste probleme le afectează viețile și le permite să 
vină cu sugestii și soluții.

 De asemenea, le puteți solicita participanților să se împartă în grupuri, în funcție de teme. 
Încercați să vă asigurați că grupurile sunt diversificate, pentru ca fiecare grup să genereze 
propuneri echilibrate. În timpul evenimentului, obiectivul fiecărui grup este de a dezvolta cel 
puțin o propunere pe care o vor prezenta întregului grup. Încheiați sesiunea prin a le permite 
grupurilor să furnizeze feedback privind propunerile celorlalți.

 

 Informați participanții în legătură cu modul în care intenționați să elaborați raportul. 
Există două opțiuni:  (1) raportul este întocmit de către organizatori, însă este trimis tuturor 
participanților împreună cu un termen-limită pentru transmiterea eventualelor comentarii; (2) 
raportul este întocmit imediat după reuniune cu ajutorul unui grup mic de voluntari. 

 Ca o continuare a evenimentului, încurajați participanții să citească raportul de pe 
platforma Conferinței sau să continue dezbaterea ținând legătura prin intermediul platformei 
Conferinței și să propună idei noi sau să facă observații  în legătură cu propunerile altor 
persoane. De asemenea, solicitați-le să răspândească vestea și să vorbească despre 
experiența lor cu familia și prietenii.

 Asigurați-vă că raporturile sunt scrise într-un limbaj clar care poate fi înțeles de toți 
participanții la eveniment, astfel încât să își vadă ideile reflectate aici.

 Puteți realiza un sondaj pentru a obține feedback de la participanți în ceea ce privește 
evenimentul și să îl includeți în raport. Nu uitați să includeți o întrebare privind accesibilitatea 
și incluziunea. 
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După eveniment


