ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
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1. Επισκόπηση
Για να αυξηθούν οι πρωτοβουλίες πολιτών και
το επίπεδο συμμετοχής και ενασχόλησης των
πολιτών, πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι να μάθουν το
εργαλείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.
Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
δεσμευτεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση
σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ενθαρρύνει τους
ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν και
να προβάλουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών.
Για να συμμετάσχετε στη διάδοση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών,
γίνετε πολλαπλασιαστές και προωθήστε το εργαλείο στο δίκτυό σας,
κάνοντας τη φωνή σας να ακουστεί.
Έχετε στη διάθεσή σας μια εργαλειοθήκη με ειδικά προσαρμοσμένο
επικοινωνιακό υλικό, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ή να εξατομικευτεί, σε όλες
τις γλώσσες της ΕΕ. Η ποικιλία του υλικού θα σας δώσει τη δυνατότητα να
αναδείξετε τη μοναδικότητα του εργαλείου, να εξηγήσετε γιατί θα πρέπει
να το χρησιμοποιούν οι πολίτες και πώς λειτουργεί στην πράξη.
Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τα εξής:
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\

Υλικό προς δημοσίευση στον ιστότοπό σας, όπως ειδησεογραφικά
άρθρα και διαδικτυακά μπάνερ

\

Υλικό προς χρήση σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που
περιλαμβάνει βίντεο, στατικό οπτικό υλικό και αντίγραφα

\

Υλικό για διανομή σε εκδηλώσεις, που περιλαμβάνει ενημερωτικά
γραφήματα, φυλλάδια, παρουσιάσεις, κ.λπ.

\

Υλικό επικοινωνίας για προώθηση στο δίκτυό σας, όπως κείμενο
προώθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοπτική
παρουσίαση της εκστρατείας.
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2. Προβολή στο δίκτυό σας
Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών μπορεί στην αρχή να φανεί
δύσκολη. Προτείνουμε να ξεκινήσετε από το δίκτυό
σας, ένα ακροατήριο που ακούει τις απόψεις σας και
γνωρίζει τις δραστηριότητές σας.

Πώς να επικοινωνήσετε;
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επικοινωνίας με το δίκτυό σας στο πλαίσιο των
καθημερινών δραστηριοτήτων σας. Σημασία έχει να προβάλλετε τακτικά το
εργαλείο με αναρτήσεις σε ιστολόγια, άρθρα, ενημερωτικά αποσπάσματα, προβολή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων κ.λπ. Είναι σημαντικό
να ενημερώνετε τα μέλη του δικτύου σας και να κεντρίζετε το ενδιαφέρον τους
παρέχοντας νέες πληροφορίες.
Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
μπορείτε να αξιοποιήσετε την εργαλειοθήκη μας για να προβάλετε την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών:
\

Αναρτήστε ένα σύντομο άρθρο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στον
ιστότοπό σας και στο ενημερωτικό σας δελτίο

\

Δημοσιεύστε μια συνέντευξη ή γράψτε μια σύντομη ανάρτηση, παρέχοντας
λεπτομέρειες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, στον ιστότοπο και
στο ενημερωτικό σας δελτίο

\

Δημοσιεύστε στον ιστότοπό σας και στο κανάλι σας στο YouTube τα βίντεο
που εξηγούν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και τονίζουν
τα βασικά πλεονεκτήματά της

\

Δημιουργήστε μια έκτακτη ενημέρωση στον ιστότοπό σας κάθε φορά που
καταχωρίζεται μια νέα πρωτοβουλία

\

Προσθέστε ένα διαδικτυακό μπάνερ στον ιστότοπό σας

\

Επικοινωνήστε απευθείας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου)
με τα μέλη σας τα οποία μπορεί να ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια
πρωτοβουλία, ενημερώνοντάς τα για τη δυνατότητα αυτή

\

Προωθήστε δελτία τύπου και ενημερωτικό υλικό στις επαφές σας στα μέσα
ενημέρωσης

Εργαλεία
•
•
•
•
•
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Ειδησεογραφικό άρθρο
Διαδικτυακά μπάνερ
Βίντεο που εξηγούν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Ηλεκτρονικό μήνυμα προβολής προς τα μέλη σας
Συνοπτική παρουσίαση
της εκστρατείας
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3. Διοργανώστε ή πάρτε μέρος σε
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης
Οι εκδηλώσεις αποτελούν έναν καλό τρόπο για να
γνωρίσετε τους ενδιαφερόμενους, να ανταλλάξετε
πληροφορίες και ιδέες. Η διοργάνωση ή η απλή
συμμετοχή σε μια εκδήλωση σας δίνει την ευκαιρία να
προβάλετε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Πώς να μιλήσετε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών σε μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης;
Μπορείτε να παρουσιάσετε το εργαλείο, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες
στους συμμετέχοντες και ενθαρρύνοντάς τους να συμμετάσχουν, να ξεκινήσουν
ή να υπογράψουν πρωτοβουλίες, και να διαδώσουν περαιτέρω το εργαλείο. Οι
εκδηλώσεις αποτελούν επίσης ευκαιρία για τη διανομή έντυπου υλικού, όπως
ενημερωτικά γραφήματα, φυλλάδια, κ.λπ.
Τι μπορείτε να κάνετε:
\

Διοργανώστε ομάδα εργασίας για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών κατά
τη διάρκεια ετήσιας συνεδρίασης των μελών

\

Παρουσιάστε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών κατά τη διάρκεια μιας
εκδήλωσης

\

Προβάλετε τα βίντεο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στην
παρουσίασή σας

\

Διοργανώστε άτυπη συζήτηση στα κεντρικά γραφεία σας

\

Καθιερώστε διαδικτυακά σεμινάρια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών,
εστιάζοντας στο εργαλείο και τις διάφορες πτυχές του

\

Συνδιοργανώστε μια μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με τη συμμετοχική
δημοκρατία

\

Μοιράστε έντυπο υλικό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών από το
περίπτερό σας σε μια εκδήλωση.

Εργαλεία
•
•
•
•
•
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Διαφάνειες παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών
Ενημερωτικά γραφήματα
Ενημερωτικό δελτίο
Φυλλάδιο
Καρτ ποστάλ
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4. Χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σημαντικό
δίαυλο για να προσεγγίσετε ενδιαφερόμενους
φορείς, να ενθαρρύνετε το κοινό σας να συμμετάσχει
και να χτίσετε μια κοινότητα.
Πώς να προωθήσετε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συμμετάσχει κανείς και να διαδώσει το μήνυμα
στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το
Instagram, και εμείς έχουμε ετοιμάσει μια σειρά εργαλείων για να σας βοηθήσουμε.
Ορισμένες ιδέες για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την
προώθηση του εργαλείου:
\

Κάντε τακτικά δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, χρησιμοποιώντας το έτοιμο περιεχόμενο
για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

\

Αναρτήστε τα σύντομα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί για τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, για να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή του κοινού σας

\

Αναρτήστε τα βίντεο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στο κανάλι σας
στο YouTube

\

Δημοσιεύστε το στατικό οπτικό υλικό που περιλαμβάνει στοιχεία και αριθμούς
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

\

Κοινοποιήστε και εκφραστείτε σχετικά με το περιεχόμενο που αφορά την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και δημοσιεύεται στους κύριους διαύλους
επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook, το Twitter, το
Instagram και το LinkedIn. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ενεργά το εργαλείο
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεπώς μην διστάζετε να κοινοποιείτε και
να σχολιάζετε το σχετικό περιεχόμενο

\

Βοηθήστε στην προώθηση των προσεχών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της
Περιοδείας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Τακτικές ενημερώσεις για
τις προσεχείς εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εργαλεία
•
•
•
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Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Βίντεο
Οπτικό υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Όλα τα παραπάνω εργαλεία διατίθενται στη σελίδα επικοινωνίας
της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών:
https:/europa.eu/citizens-initiative/communication-material
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Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία
Πολιτών
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