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Konferencia o budúcnosti Európy: Návod na zvýšenie inkluzívnosti vášho podujatia

Podujatia v rámci Konferencie o budúcnosti Európy by sa mali zaoberať nápadmi prispievateľov 
a podporovať aktívne zapojenie účastníkov. Na predstavenie témy alebo na kontrolu faktov je 
možné prizvať odborníkov, podujatia by však nemali byť vysoko odbornými stretnutiami a musia 
byť prístupné aj ľuďom, ktorí nemajú skúsenosti s verejnými diskusiami a danou témou.
 
Aby sa podujatí mohli zúčastniť ľudia z rôznych oblastí, je dôležité, aby bolo vaše podujatie 
čo najinkluzívnejšie. Čím rôznorodejší budú jeho účastníci, tým lepšie. Pomôže to vytváraniu 
nových nápadov, ktoré lepšie odrážajú našu spoločnosť ako celok, kde sa na nikoho nezabudne. 
Mnohí ľudia však možno nemajú skúsenosti s takým typom podujatí a nie sú zvyknutí na takéto 
rozhodovanie.

Tu je niekoľko jednoduchých rád, čo robiť pred, počas a po podujatí, aby boli inkluzívnejšie a 
prístupnejšie. Riaďte sa týmito tipmi a návrhmi a zabezpečte, aby sa každý bude cítil zapojený a 
nebál sa zúčastniť diskusie.

Pred podujatím

Ak ste jednotlivec alebo malá skupina
 Skúste sa spojiť s inými, ktorí vám pomôžu osloviť účastníkov alebo ktorí majú zdroje 

použiteľné pri príprave podujatia. Môže to byť miestna organizácia, ktorá sa zaoberá témou 
podujatia, alebo má dobré kontakty v miestnej komunite.

 Identifikujte problémy, ktoré sú pre ľudí dôležité a o ktorých môžu v rámci vášho podujatia 
diskutovať. Aké sú relevantné témy vo vašej oblasti a ako súvisia s tým, čo sa deje na 
európskej úrovni?  

 Prispôsobte čas a miesto podujatia ľuďom, ktorých chcete podujatím zaujať. Ak chcete, aby 
medzi účastníkmi boli mladí ľudia, podujatie zorganizujte po škole v centre voľného času, 
prípadne neďaleko športoviska.

 Ak podujatie musíte zorganizovať online kvôli aktuálnej pandémii, berte to ako príležitosť 
spojiť sa s ľuďmi zďaleka – možno aj z inej krajiny.

 Snažte sa využiť efekt snehovej gule a sústreďte sa na oslovenie troch ľudí, z ktorých každý 
osloví ďalších troch ľudí.

 Motivujte ľudí, aby zorganizovali podujatia na zbieranie nápadov od susedov, kamarátov a 
členov rodiny, kolegov, prípadne spolužiakov. Ak organizujete digitálne podujatie, navrhnite, 
aby sa pripojili cez videohovor z triedy, kancelárie alebo obývačky. Tieto menšie a osobnejšie 
stretnutia by sa mohli konať aj pred vaším podujatím, aby ľudia už v tejto fáze mohli začať 
formulovať svoje myšlienky a pýtať sa na potreby ostatných ľudí okolo. 

 Je dôležité, aby účastníci boli informovaní o tom, čo sa od nich očakáva, ak sa rozhodnú 
podujatia zúčastniť. Ako organizátor podujatia musíte zabezpečiť, aby boli podmienky účasti 
predstavené tak, aby ich všetci ľahko pochopili. Čím viac budú účastníci vedieť o celom 
procese, tým je pravdepodobnejšie, že sa budú chcieť zúčastniť.
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Ak ste súčasťou organizácie/ak máte viac 
dostupných zdrojov

 Zmapujte si svoju miestnu komunitu alebo sieť, aby ste pochopili, koho bude jednoduché 
osloviť a koho budete presviedčať dlhšie. 

 Možno by bolo dobré zapojiť aj kľúčových ľudí s kontaktmi alebo organizácie, ktoré majú 
dobré kontakty s verejnosťou, ktorú chcete osloviť. Napríklad mladých ľudí, ktorí môžu 
osloviť iných mladých ľudí, alebo občianske združenia, ktoré pôsobia v znevýhodnených 
komunitách. 

 Skúste byť tam, kde sa nachádzajú aj ľudia, ktorých chcete osloviť - či už na sociálnych 
sieťach, na námestiach alebo v školách. 

 Spoznajte potreby účastníkov. Napríklad, čo sa týka dostupnosti, zistite, či je miesto konania 
podujatia ľahko dostupné pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo pre ľudí, ktorí nemajú 
prostriedky na dlhé cestovanie. Ak má niekto deti alebo sa musí starať o príbuzných, bude 
možno musieť počas podujatia dočasne odísť, alebo mu vyhovuje stretnutie počas určitej 
špecifickej časti dňa.  

 Zamyslite sa nad problémami, ktoré by mohli zaujímať ťažko dostupných ľudí, , a 
porozmýšľajte, čo by ich mohlo motivovať, aby venovali svoj čas vášmu podujatiu.

Úspech Konferencie o budúcnosti Európy závisí od organizátorov podujatí, ako ste vy. Musíte 
zabezpečiť, aby ľudia so znevýhodnením boli motivovaní prísť a zapojiť sa do vášho osobného 
alebo online podujatia. 

Osobné podujatia
 Zabezpečte, aby sa na miesto konania vášho podujatia dalo dostať na vozíku (vstup aj 

toaleta). Pri plánovaní rozmiestnenia stolov sa uistite, aby v uličkách bolo dosť miesta pre 
vozíky. Nezabudnite ani na parkovacie miesta pre ľudí na vozíku.

 Zabezpečte niekoho, kto bude pripravený pomôcť účastníkom a nasmerovať ich na miesto 
podujatia vo veľkých budovách. 

 Zabezpečte tlmočenie do posunkovej reči.

 Riaďte sa smernicami Európskeho fóra zdravotného postihnutia: 
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf1

Online podujatia
 Zabezpečte, aby služba, ktorú používate na zorganizovanie virtuálneho podujatia, bola 

kompatibilná s asistenčnými technológiami, napr. čítačkami obrazovky, a umožňovala 
účastníkom zúčastniť sa pomocou telefónu. Mala by umožňovať audio počúvanie/hovorenie 
cez počítač aj audio počúvanie/hovorenie cez mobil. 

 Uveďte podrobné a prehľadné pokyny, ako sa na podujatie pripojiť a ako používať platformu. 
Pred konaním podujatia ponúknite školenie.
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 Uistite sa, že písmo je jednoducho čitateľné a text je dostatočne veľký a s dobrým farebným 
kontrastom. Myslite na to, aby bol žargón, slang a predpokladaný jazyk podujatia primeraný 
všetkým účastníkom.

 Riaďte sa smernicami Európskeho fóra zdravotného postihnutia: 
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/2

Začnite tým, že vytvoríte bezpečné 
prostredie na plodnú diskusiu

 Spôsob, ako vytvoriť bezpečné a rešpektujúce prostredie pre všetkých účastníkov, je už na 
začiatku vytvoriť spoločné pravidlá podujatia. Môžu to byť pravidlá správania sa na podujatí, 
ako úctivo vyjadriť nesúhlas a brať do úvahy potreby a názory všetkých ostatných. Taktiež v 
nich môže byť popísaná rola moderátora.

 Ak sa diskusia začne vymykať kontrole, zameriavať sa proti jednej osobe, alebo ak bude 
dochádzať k iným konfliktom, vždy sa môžete odvolať na vzájomne dohodnuté pravidlá. 

Moderujte diskusiu inkluzívne a prístupne
 Prítomnosť profesionálneho moderátora môže veľmi pomôcť, keďže ide o náročnú úlohu. 

 Odporúčame rozlišovať medzi vedúcim podujatia a moderátorom, keďže moderátor musí 
byť neutrálny a nezávislý od organizátora. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby sa každý mohol 
vyjadriť.

 Ak majú účastníci problém prísť s nápadmi, pomôžte im tým, že sa opýtate, aké problémy si 
v spojení s témou všimli vo svojom živote. Potom sa ich opýtajte na možné riešenia týchto 
problémov.

 Ak ľudia nie sú zvyknutí, že sa ich pýtajú na názor, alebo na takéto akcie s aktívnou účasťou, 
môže chvíľu trvať, kým prídu s konkrétnymi návrhmi, takže im doprajte dostatok času. 

 Ak máte čas, rozdeľte diskutujúcich podľa podtém, ktoré sa budú ľahšie riadiť. Rozdelenie 
témy poskytne ľuďom viac priestoru na premýšľanie o tom, ako dané problémy vplývajú na 
ich životy, a prídu s nápadmi a riešeniami.

 Môžete taktiež požiadať ľudí, aby sa rozdelili do skupín podľa témy. Skúste zabezpečiť, aby 
boli skupiny rôznorodé, čo prispeje k tomu, aby každá skupina prišla s vyváženými nápadmi. 
Počas podujatia je ich úlohou vymyslieť aspoň jeden nápad, ktorý predstavia za celú 
skupinu. Stretnutie ukončite tak, aby sa všetky skupiny vyjadrili k predstaveným návrhom.
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Počas podujatia
Pozn.: Pozrite si aj navrhovaný formát v návode 
na organizovanie podujatia.

2 Webstránka je dostupná v angličtine.

https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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 Informujte účastníkov, ako plánujete vypracovať správu. Sú dve možnosti: (1) správu 
napíše organizátor, ale zašle ju všetkým účastníkom s termínom na prípadné pripomienky; 
(2) správa sa vypracuje rovno po stretnutí s pomocou (menšieho počtu) dobrovoľníkov z 
účastníkov. 

 Ako následný krok po podujatí vyzvite ľudí, aby si správu prečítali na platforme Konferencie, 
ďalej o téme diskutovali na platforme Konferencie a prinášali nové nápady alebo komentovali 
návrhy iných ľudí. Požiadajte ich, aby sa o svojom zážitku porozprávali s rodinou a priateľmi.

 Zabezpečte, aby bola správa napísaná jasne a aby ju všetci účastníci podujatia pochopili. 
Cieľom je, aby videli, ako sa ich nápady premietli do textu správy.

 Môžete vypracovať dotazník na získanie spätnej väzby od účastníkov, ktorú môžete zahrnúť 
aj do správy. Nezabudnite sa opýtať aj na prístupnosť a inkluzívnosť. 
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Po podujatí


