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Waszym zadaniem jest przygotowanie wydarzenia „Decoders event”, które podsumuje
Waszą pracę w projekcie R-EU-Connected.
Podczas wydarzenia zaprezentujecie wybraną w poprzedniej sesji Europejską Inicjatywę
Obywatelską (ECI) i będziecie debatować na jej temat.
Będziecie mieli też okazję poznać fakty i obalić mity związane z funkcjonowaniem Unii
Europejskiej.

PRZYPOMNIJMY I PODSUMUJMY
Podczas poprzednich zajęć, w wyniku głosowania, wygrała następująca inicjatywa:
Tytuł

Główne cele

Przedmiot inicjatywy

Jeśli będziecie prezentować Waszą Inicjatywę, albo prowadzić jakąś sesję, dobrze
przygotujcie się do tej roli i przećwiczcie Wasze wystąpienie. W tym zadaniu pomoże Wam
materiał dodatkowy: Jak przygotować wystąpienie publiczne.

PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie takiego dużego wydarzenia nie zaczyna się dzień przed imprezą. Wymaga
właściwego rozplanowania i dobrej organizacji.
Pamiętajcie, aby przygotować:
- sprzęt i wyposażenie techniczne,
- materiały promocyjne (plakaty, ulotki reklamujące wydarzenie),
- zaproszenia do wysyłki,
- przekąski dla gości, prelegentów i publiczności,
- pytania do zaproszonych gości i prelegentów.
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PYTANIA
Podczas wydarzenia podsumowującego zaprezentujecie swoją Europejską Inicjatywę
Obywatelską (ECI) reprezentantom i przedstawicielom Komisji Europejskiej lub innych instytcji
europejskich. W konferencj i debacie wezmą udział eksperci ds. europejskich.
Jeśli będziesz uczestnikiem tej debaty, warto się do niej przygotować, żeby móc zadać
odpowiednie pytania i wnieść cenny głos w dyskusję. Jakie pytania chciałbyś/chciałabyć zadać?
Napisz je w poniżej:

KOMUNIKACJA I PROMOCJA
Pamiętajcie, że sukces Waszego wydarzenia zależy w dużej mierze od dobrej komunikacji i
promocji. Zwróćcie uwagę na: krótkie, ciekawe teksty i hasła, atrakcyjne grafiki,
zaplanowanie wysyłki zaproszeń z wyprzedzeniem.
Korzystając z poniższego przykładu, ilustracji Nicolasa Vadota, przygotuj grafikę która
przedstawi Waszą Europejską Inicjatywę Obywatelską.
W związku z tym, że wybrany przez Was temat dotyczy plastiku, Wasz rysunek powinien
zawierać wyraźne odniesienie do tego zagdanienia i podkreślić problemy środowiskowe
spowodowane przez tworzywa sztuczne i ich nadmierną produkcję, a także zawierać
proponowane przez Waszą inicjatywę rozwiązania.
Zainspiruj się:
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Niebieska postać reprezentuje Unię Europejską, próbującą zwalczać uchylanie się od
opodatkowania, za pomocą pewnych zasad i przepisow. W Europie istnieją tkz. « raje
podatkowe » które ułatwiają unikanie płacenia podatków i uniemożliwiają wprowadzenie
spójnej polityki fiskalnej UE. Ta kwestia jest przedmiotem powracającej debaty między
państwami członkowskimi. Na rysunku uosobieniem tej walki jest siekiera, która chce
odciąć drzewo reprezentujące uchylanie się od płacienia podatków.
Podczas tworzenia swojej ilustracji, skoncentruj się na temacie i zagadnieniach wokół
Waszej inicjatywy obywatelskiej. Pokaż przedmiot Waszej inicjatywy i podkreśl
problemy związane z ochroną środowiska i wpływem plastiku na jego degradację.
POWODZENIA!
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