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Ce trebuie să faceți înainte de crearea unui 
eveniment
Citiți Carta Conferinței
Carta prezintă o serie de valori și principii care trebuie respectate de toate persoanele care 
participă la evenimentele organizate ca parte a Conferinței asupra viitorului Europei. Organizatorului 
evenimentului îi revine responsabilitatea de a se asigura că persoanele care participă la eveniment 
cunosc și respectă Carta.

Obțineți toate informațiile următoare:
 Titlul

 Descrierea (inclusiv subiectul evenimentului și audiența vizată)

 Tipul evenimentului (online, în persoană sau ambele)

 Adresa 

 Locația

 Detaliile locației 

 Data, ora de începere și de încheiere

 Categoria 

 URL-ul de înregistrare (link spre sistemul extern de înregistrare) 

Cum să creați un eveniment
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Pasul 1: Selectați tipul evenimentului
Pe platforma conferinței, puteți să selectați unul dintre cele trei tipuri de evenimente: în persoană, 
online sau ambele (hibrid). După selectarea unui tip de eveniment, câmpurile condiționate vor fi 
afișate în funcție de selecție: 

 Evenimentele în persoană: 

 Adresa (de exemplu, „Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles, Belgia”)

 Locația (de exemplu, „Comisia Europeană”)

 Indicii privind locația (de exemplu, „în apropierea stației de metrou Schuman”)

 Evenimentele online sau hibrid: 

 Adresa (pentru ca evenimentul să fie afișat pe harta evenimentelor, indicați pur și simplu 
locația organizației dumneavoastră)

 Locația

 Sfaturi privind locația (de exemplu, sfaturi privind modul de accesare a evenimentului online)

 URL-ul reuniunii online

Pasul 2: Selectați o categorie
Alegeți una dintre categoriile de subiecte care se aplică cel mai bine evenimentului 
dumneavoastră. Acest lucru le va permite utilizatorilor care caută evenimente după temă să 
găsească evenimentul dumneavoastră.

Pasul 3: Furnizați informații privind modul de înregistrare pentru eveniment
În cazul în care doriți să activați înregistrarea pentru evenimentul dumneavoastră, trebuie să 
faceți acest lucru pe o platformă diferită. Va apărea un câmp în care vi se solicită un link spre 
sistemul de înregistrare extern. Rețineți că, așa cum este menționat pe platformă, prin utilizarea 
unui sistem de înregistrare extern, sunteți de acord că organizatorii Conferinței asupra viitorului 
Europei nu își asumă în nicio situație răspunderea pentru datele solicitate de la utilizatori și 
furnizate de aceștia prin intermediul serviciului extern. 

Pasul 4: Citiți Carta și apoi bifați caseta prin care confirmați că ați citit și 
sunteți de acord să respectați Carta

Pasul 5: Transmiterea formularului
După ce ați completat formularul evenimentului și i-ați verificat conținutul, nu uitați să faceți clic 
pe „Creați”.

Pasul 6: După transmiterea formularului
După transmiterea formularului evenimentului, puteți să verificați dacă evenimentul apare pe hartă. 
Rețineți că pe hartă au fost adăugate pictograme și culori pentru a face distincția între evenimentele în 
persoană, online și hibrid. Veți avea posibilitatea să utilizați funcția de filtrare pentru a găsi evenimente 
organizate de instituțiile din Uniunea Europeană și din statele membre sau de alți organizatori de 
evenimente precum dumneavoastră. De asemenea, veți avea posibilitatea să filtrați după categorie, 
astfel încât să găsiți evenimente legate de temele care vă interesează cel mai mult. 
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Cum pot să creez un raport privind 
evenimentul?  
După încheierea unui eveniment, este esențial să creați un raport referitor la acesta pentru a asigura 
eficacitatea Conferinței. Raportarea îi permite organizatorului de evenimente să documenteze 
rezultatele discuțiilor care vor fi luate în considerare ulterior în analiza care permite furnizarea de 
feedback corespunzător și urmărirea. Aceasta asigură un proces cu adevărat transparent în care 
participanții văd rezultatele timpului petrecut în cadrul evenimentului organizat de dumneavoastră.  

Raportarea permite, în special, stabilirea unei legături între evenimentul dumneavoastră și 
participarea online pe platformă prin furnizarea unui rezumat al schimburilor de informații și prin 
asocierea ideilor prezentate în cadrul evenimentului. Asocierea raportului și a ideilor cu evenimentul 
constituie un pas important. 

Cum pot să public ideile din cadrul evenimentului meu?
Înainte de a putea asocia evenimentul cu ideile, va trebui să publicați aceste idei. 

Publicarea ideilor este esențială. Participanții vor dori să își dezvolte ideile, să discute cu alții 
despre acestea și să le detalieze. 

Iată care sunt pașii pentru publicarea unei idei:   

1. Accesați pagina pentru idei din spațiul participativ în care a fost publicat evenimentul 

2. Faceți clic pe „Idee nouă +” 

3. Completați titlul și descrierea ideii 

4. Selectați o categorie

5. Adăugați o imagine la propunere și/sau un atașament (opțional)

6. Comparați-vă ideea cu alte idei pe aceeași temă

7. Finalizați ideea și publicați-o!

_____

Pentru a asocia aceste idei cu evenimentul, trebuie să faceți clic pe butonul „închideți 
evenimentul” de pe butonul de evenimente. Mai multe detalii sunt disponibile mai jos.

_____
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Ce ar trebui să conțină raportul meu?
Un raport al evenimentului ar trebui să ofere tuturor persoanelor o prezentare generală a 
activităților din cadrul evenimentului. Iată care sunt elementele care ar putea fi utile pentru a 
permite o analiză consecventă: 

 Contextul, scopul, subiectul și structura/metodologia evenimentului (de exemplu, atelier de 
lucru participativ, spațiu deschis, cafenea internațională - Consultați „Ghidul detaliat pentru 
organizatorii de evenimente”);

 Numărul și tipul (public general sau specific cu detalii, dacă este posibil) de participanți 
prezenți; 

 Informații demografice despre participanți (de exemplu, vârsta, sexul etc.), dacă sunt 
disponibile;

 Subiectele principale discutate în timpul atelierelor de lucru;

 Ideile principale sugerate de participanți în cadrul atelierelor de lucru și narațiunile și 
argumentele împărtășite sau dezbătute care au condus la acestea; 

 Atmosfera generală și continuarea preconizată.

Cum pot să încarc raportul?

PASUL 1:

Faceți clic pe butonul „Închideți evenimentul” de pe pagina evenimentului. 

PASUL 2:
Atunci când faceți clic pe acest buton, veți fi redirecționat(ă) spre un formular care afișează două 
câmpuri: „Raportul” evenimentului (unde puteți scrie raportul evenimentului) și câmpul „Idei”.

PASUL 3: 
În câmpul „Idei”, selectați ideile care au rezultat din reuniune (și pe care le-ați publicat anterior) 
făcând clic pe acestea. Aceasta permite asocierea ideilor cu evenimentul și afișarea ideilor ca 
propuneri elaborate în timpul evenimentului. 

PASUL 4:
Fereastra „Alegeți ideile” permite căutarea ideilor după cuvinte, numere de identificare sau titluri. 
Defilați și selectați ideile asociate cu evenimentul. 

PASUL 5:
După ce ați terminat, nu uitați să faceți clic pe butonul „Închideți evenimentul”. 

PASUL 6:
Când sunteți pregătit(ă), faceți clic pe „Publicați”. Raportul va fi disponibil direct pe pagina 
evenimentului dumneavoastră.   
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