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Dogodki, ki se odvijajo pod okriljem Konference o prihodnosti Evrope, bi se morali osredotočati 
na zamisli državljanov in aktivno vključevanje udeležencev. Tudi če je strokovnjake mogoče 
povprašati glede morebitnih težav ali jih uporabiti za preverjanje dejstev, se na dogodku ne 
smejo soočiti vrhunski strokovnjaki, temveč mora biti dostopen za ljudi, ki niso seznanjeni z 
javnimi razpravami in temami razprave.
 
Če želite, da se vašega dogodka udeležijo osebe iz vsakdanjega življenja, je ključno, da je vaš 
dogodek čim bolj inkluziven. Poskrbite za čim večjo raznolikost udeležencev. Tako se bo na 
enem mestu zbralo več zamisli, ki bolje odražajo našo družbo kot celoto, v kateri ni izključen 
noben posameznik. Toda številni so se morda takšnega srečanja udeležili prvič in niso navajeni, 
da imajo možnost soodločanja.

Na voljo so preprosti koraki, ki jih lahko izvedete pred in med dogodkom ali po njem in  
s katerimi boste zagotovili, da je vaš dogodek čim bolj inkluziven in dostopen. Upoštevajte  
te napotke in predloge, s katerimi boste zagotovili, da se bo vsaka oseba počutila vključeno  
in se bo z veseljem udeležila vašega dogodka.

Pred dogodkom

Če ste posameznik ali majhna skupina
 Preverite, ali se lahko povežete z drugimi, ki vam lahko pomagajo stopiti v stik z ostalimi ali 

vam pomagajo pri pridobivanju virov za dogodek. Lahko gre za območne organizacije, ki se 
udejanjajo s temo, povezano z dogodkom oz. imajo ustrezne stike v lokalni skupnosti.

 Prepoznajte težave, ki so pomembne za ljudi in pri katerih se lahko vključijo v razpravo tako, 
da se udeležijo vašega dogodka. Katere so sorodne teme v vašem krajevnem območju in 
kako jih je mogoče povezati na evropski ravni?

 Prilagodite čas in kraj dogodka glede na osebe, ki jih želite doseči. Če bi radi privabili mlade 
osebe, naj se dogodek denimo odvija po šoli v večnamenski dvorani ali na športnem igrišču.

 Če ste zaradi trenutne pandemije primorani dogodek organizirati na spletu, naj bo to za vas 
priložnost, kako nagovoriti osebe iz daljnih krajev, morda celo iz drugih držav.

 V primerih, kjer se lahko osredotočite na angažiranje treh oseb, od katerih mora nato vsaka 
angažirati tri dodatne osebe, poskusite uporabiti učinek snežne kepe.

 Spodbujajte druge, da dogodke za zbiranje zamisli delijo s sosedi, prijatelji, družino, 
sodelavci in sošolci. Če je vaš dogodek digitalen, jim predlagajte, naj se video dogodkom 
pridružijo skupaj iz učilnic, pisarn ali dnevnih sob. Ti manjši, bolj osebni dogodki z manjšimi 
skupinami lahko potekajo celo pred vašim dogodkom, tako da bodo udeleženci že lahko 
izoblikovali svoje zamisli in se pozanimali o potrebah ljudi v njihovi bližini. 

 Pomembno je, da so udeleženci seznanjeni s tem, kaj se od njih pričakuje, če se odločijo 
sodelovati na takšnem dogodku. Kot organizator dogodka morate poskrbeti, da so pogoji za 
njihovo udeležbo predstavljeni na razumljiv način. Več, kot bodo vedeli o samem postopku, 
bolj verjetno je, da se bodo želeli udeležiti vašega dogodka!
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Če predstavljate organizacijo, poskrbite, da 
boste imeli na voljo več sredstev

 Raziščite svojo lokalno skupnost ali omrežje, da boste razumeli, koga boste lahko preprosto 
angažirali in koga bo morda težje doseči. 

 Smiselno bi bilo morda angažirati nekaj ključnih ozaveščenih oseb ali organizacij, ki imajo 
več povezav z ljudmi, ki jih želite doseči. Na primer mladih oseb, ki lahko aktivirajo druge 
mlade ljudi, ali civilne družbene organizacije, ki delujejo v obubožanih soseskah. 

 Poskusite biti tam, kjer so osebe, ki jih želite doseči, pa naj bo to na družabnih omrežjih, na 
lokalnem mestnem trgu ali v šolah. 

 Ugotovite, kaj potrebujejo udeleženci. Glede dostopnosti poskušajte denimo zagotoviti, da 
je prostor, ki ga uporabljate za gostitev dogodkov, lahko dostopen za osebe s posebnimi 
potrebami in za osebe, ki nimajo sredstev za dolgo pot. Če mora nekdo skrbeti za otroke 
ali odvisne sorodnike, bo morda začasno zapustil dogodek oz. se sestal ob določenih urah 
tekom dneva. 

 Razmislite o težavah, ki bi bile morda pomembne za težje dostopne osebe in kaj bi jih 
angažiralo, da bi se odločili udeležiti takšnega dogodka.

Uspeh Konference o prihodnosti Evrope je odvisen od organizatorjev dogodkov, kakršni ste 
vi, ki si prizadevajo, da se osebe s posebnimi potrebami udeležijo tako osebnih kot spletnih 
dogodkov.

Osebni dogodki
 Zagotovite, da je prizorišče dostopno za osebe na invalidskih vozičkih – dostop do vhoda in 

stranišč. Pri načrtovanju razporeditve v sobi zagotovite, da so prehodi dovolj široki za osebe 
na invalidskih vozičkih. Zagotovite, da so na voljo parkirna mesta za osebe na invalidskih 
vozičkih.

 Dodelite osebo, ki bo pomagala ljudem in jih pospremila do prizorišča in okrog njega. 

 Poskrbite za tolmačenje znakovnega jezika.

 Upoštevajte smernice Evropskega invalidskega foruma: 
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf1

Spletni dogodki
 Poskrbite, da je storitev, v kateri gostite spleteno srečanje, združljiva s tehnologijo za 

pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami, kot so bralniki zaslona, in udeležencem 
zagotavlja vzpostavitev klicev prek telefona. Storitev mora prav tako zagotavljati podporo 
za računalniško podprto zvočno poslušanje/govorjenje in telefonsko podprto zvočno 
poslušanje/govorjenje. 

 Vključite podrobna navodila po korakih za prijavo na dogodek in uporabo spletne platforme. 
Pred dogodkom ponudite izobraževanja.
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 Zagotovite, da so pisave preprosto berljive, da je besedilo dovolj veliko in ima dober barvni 
kontrast. Bodite pozorni, da so žargon, sleng in predpostavljena stopnja znanja primerni za 
vse udeležence.

 Upoštevajte smernice Evropskega invalidskega foruma: 
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/2

Najprej ustvarite varno okolje za uspešne 
razprave

 Na začetku ustvarite skupne smernice dogodka, s katerimi boste zagotovili varno in 
spoštljivo okolje za vse udeležence. Smernice lahko vsebujejo pravila vedenja do drugih 
udeležencev, nestrinjanje izrazite na spoštljiv način in v obzir vzemite zahteve in poglede 
vseh. Pojasnjevati morajo tudi vlogo moderatorjev.

 Če razprave postanejo preveč razgrete ali usmerjene v eno osebo ali nastanejo spori, se 
lahko vedno vrnete nazaj na skupno sprejete smernice.

Zagotovite, da pri razpravah upoštevate 
načeli vključenosti in dostopnosti

 Prisotnost strokovnega moderatorja je lahko v veliko pomoč, saj gre za občutljivo funkcijo. 

 Priporočamo, da razlikujete med voditeljem dogodka in moderatorjem, saj mora biti slednji 
nevtralna oseba, neodvisna od organizatorja, njena naloga pa je zagotoviti, da imajo vsi 
možnost izraziti svoje mnenje.

 Če imajo udeleženci težave pri predlaganju zamisli, jim pomagajte tako, da jim zastavite 
vprašanje glede težav, ki so jih zaznali v povezavi s temo in njihovim življenjem. Nato jih 
povprašajte po morebitnih rešitvah teh težav.

 Če udeleženci niso vajeni, da jih nekdo povpraša po njihovem mnenju, oz. niso vajeni takšnih 
participativnih dogodkov, lahko traja dlje časa, da pregledajo oprijemljive predloge, zato jim 
omogočite dovolj časa. 

 Če je čas, razdelite teme skupinskih razprav na podteme, ki jih je mogoče lažje upravljati. 
Razčlenitev tem udeležencem omogoča bolj široko razmišljanje o tem, kako te težave 
vplivajo na njihova življenja, obenem pa je to priložnost, da sami predlagajo predloge in 
rešitve.
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Med dogodkom
Opomba: oglejte si tudi format, ki je predlagan v 
vodniku za organizacijo dogodka.

2 Spletna stran je na voljo v angleščini.

https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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 Prav tako lahko udeležence razdelite na tematske skupine. Poskusite zagotoviti raznolikost 
skupin, da bodo posamezne skupine lahko predstavile vsaka svoje skrbno oblikovane 
predloge. Med dogodkom je cilj vsake skupine razviti vsaj en predlog, ki ga bodo predstavili 
celotni skupini. Na koncu omogočite, da skupine izrazijo svoja mnenja o predstavljenih 
predlogih.

 Udeležence obvestite o načinu, kako nameravate ustvariti poročilo. Na voljo imate dve 
možnosti: 
(1) osnutek poročila pripravijo organizatorji, ki ga posredujejo vsem udeležencem z 
navedenim rokom za oddajo morebitnih komentarjev; (2) osnutek poročila pripravite takoj  
po zaključku srečanja skupaj z (majhno) skupino prostovoljcev. 

 Po končanem dogodku spodbudite druge, da si preberejo poročilo, objavljeno v platformi 
konference, da nadaljujejo razpravo tako, da ostanejo v stikih prek platforme konference 
in da predlagajo nove zamisli ali komentirajo predloge drugih. Povabite jih, naj govorijo o 
dogodku in njihovih izkušnjah z družino ter prijatelji.

 Zagotovite, da so poročila napisana jasno, da jih bodo lahko razumeli vsi udeleženci 
dogodka in v njem prepoznali svoje zamisli.

 Lahko ustvarite anketo, če želite od udeležencev pridobiti povratne informacije o dogodku, in 
jo nato vključiti v poročilo. Ne pozabite dodat vprašanj o dostopnosti in vključenosti. 
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Po dogodku


