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Národné diskusie s občanmi sú súčasťou  projektu 
celoeurópskeho  dialógu  s  názvom  “Konzultácie  s 
občanmi  Európy”.  Za  koordináciu  a  organizáciu  
každého  z  27  národných  stretnutí  sú  zodpovední  
národní partneri, nezávislé neziskové organizácie z 
celej  Európy.  Stretnutia  na  národnej  úrovni  sú 
spolufinancované niektorými národnými nadáciami. 
Konzultácie  s občanmi  Európy  organizuje  skupina 
nezávislých organizácií pod vedením Nadácie kráľa 
Baudouina  (Belgicko)  v  spolupráci  s  European 
Citizen  Action  Service  (ECAS),  European  Policy 
Centre (EPC) a Network of  European Foundations 
(NEF). Tiež ich podporuje Compagnia di San Paolo,  
Riksbankens  Jubileumsfond  a  nadácia   Robert  
Bosch Stiftung a spolufinancuje Európska komisia. 
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Konzultácie s občanmi Európy
Konzultácie európskych občanov poskytujú historicky prvú príležitosť pre verejnosť vo všetkých 
členských štátoch diskutovať o budúcnosti Európskej únie bez ohľadu na zemepisné a jazykové 
hranice. Občania, reprezentujúci diverzitu obyvateľstva, sú pre účasť v diskusiách vyberaní náhodne. 
Spolu vytýčia spoločný záujem a formulujú odporúčania pre tvorcov politiky. 
Výsledky týchto stretnutí majú ovplyvniť európske aj národné inštitúcie pri ich rozhodovaní o ďalšom 
štádiu vývoja Európy.

Konzultácie sú predpokladom pre skutočne európsku diskusiu, keď umožňujú účasť občanov na 
európskych stretnutiach. Počas týchto stretnutí dochádza k prepájaniu súčasne prebiehajúcich 
národných diskusií obsah ktorých si stanovili samotní občania.  V diskusii sa zabezpečí vypočutie 
každého hlasu, a to vďaka novátorskej kombinácii profesionálnej facilitácie a moderných 
technológií. 

Proces Konzultácií s občanmi Európy riadi konzorcium nezávislých a nepolitických európskych nadácií 
a organizácií občianskej spoločnosti pod vedením Nadácie kráľa Baudouina a spolufinancuje ho Plán 
D Európskej komisie.

Agenda-Setting Event – stretnutie s cieľom stanoviť program
Agenda-Setting Event  bolo prvou etapou procesu Konzultácií  s občanmi Európy.  Náhodne vybraní 
účastníci zo všetkých členských štátov EÚ sa stretli v Bruseli, aby stanovili agendu pre nasledujúci 
proces dialógu. Osem občanov z každého členského štátu vybralo nasledujúce tri témy: 

1) Energetika  a  životné  prostredie:  Vplyv  využívania  energií  v  Európe  na  životné  prostredie  a 
hospodárstvo

2) Rodina a sociálna starostlivosť: Sociálne podmienky pre rodiny v Európe
3) Úloha EÚ vo svete a migrácia: Úloha Európy vo svete a pri riadení imigrácie

Národné diskusie s občanmi
Podstatou projektu sú diskusie s občanmi v jednotlivých krajinách – súčasne prebiehajúce,  vzájomne 
prepojené stretnutia vo všetkých 27 členských štátoch. Od februára do marca 2007 prebehnú diskusie o 
troch témach určených na stretnutí Agenda Setting Event, na ktorých sa stanoví spoločný základ pre 
odporúčania  širších politických smerovaní  vo  “  Víziách občanov danej  krajiny  o  budúcnosti  Európy”. 
Každá  diskusia  sa  koná  súbežne  s  ďalšími  4  až  10  diskusiami  v  iných  členských  štátoch  podľa 
spoločného časového rozvrhu.  Tento rozvrh obsahuje vopred určené body pre integráciu s ostatnými 
národnými  diskusiami.  V  týchto  časových  úsekoch  dochádza  k vzájomnému  informovaniu  sa 
o výsledkoch národných diskusií, čím sa umožní európsky dialóg prekračujúci hranice a jazykové bariéry. 

Diskusie  sú  organizované  národnými  partnermi  a  podporované  európskym  koordinačným  tímom. 
Národné diskusie s občanmi nefungujú na princípe “jedna veľkosť sa hodí  všetkým”.  Sú navrhované 
širokým konzorciom nadácií a neziskových organizácií z celej Európy, ktoré prispôsobujú tieto diskusné 
stretnutia špecifickým podmienkam danej krajiny. Všetky diskusie majú spoločný základný formát, ale 
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rozsah akcií sa líši podla počtu účastníkov (30 až 200). Rozsah aktivít závisí aj na dodatočnej podpore, 
ktorú sa podarí získať v každej krajine. 

Konzultácie s občanmi Európy na Slovensku

Na slovenskú diskusiu s občanmi do Hotela Barónka v Bratislave v dňoch 24. – 25.2. 2007 bolo 
pozvaných 45 občanov, aby spolu vypracovali víziu Slovenska o budúcnosti Európy. Účastníkmi národnej 
diskusie boli občania náhodne vybraní podľa kritérií reprezentatívnosti: rôzne regióny, rôzne vekové 
skupiny, rôzna vzdelanostná úroveň a rod. Pri diskusiách im pomáhali facilitátatori a odbornými radami 
prispeli PhDr. Helena Woleková, CSc. zo SOCIE (téma rodina a sociálne zabezpečenie), RNDr. Mikuláš 
Huba, CSc. z Geologického ústavu SAV a PhDr. Alexander Duleba, CSc. zo Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku. Diskutujúcich občanov prišli podporiť významné osobnosti diplomatickej a politickej 
sceny, menovite europoslankyne Monika Flašíková-Beňová a Zita Pleštinská ktoré celé stretnutie otvorili, 
eurokomisár pre vzdelávanie a kultúru Ján Figeľ, ktorý Národnú víziu o budúcnosti Európy od 
slovenských občanov slávnostne prevzal, poslanec národného parlamentu Ivan Štefanec a zástupcovia 
europskych a medzinárodných inštitúcií. Stretnutie so záujmom sledovali aj veľvyslanci Belgického 
kráľovstva, Bulharska, Nemecka, Portugalska, Španielska, Rumunska a zástupcovia zastupiteľských 
úradov Holandska , Turecka a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Diskusiu organizovalo občianske združenie PDCS,o.z. Občianske združenie PDCS, o.z. je nezávislá, 
mimovládna organizácia, ktorá poskytuje profesionálne vzdelávacie, konzultačno-poradenské služby a 
vydáva publikácie. Tieto aktivity sú zamerané hlavne na neziskové organizácie, inštitúcie verejnej sféry, 
ako aj na projekty, ktorých súčasťou je medzisektorový dialóg. 

Okrem tohoto projektu sa PDCS v roku 2006 spolupodieľalo na Grémiu európskych občanov na tému: 
Rozvoj vidieckych regiónov v Európe (v rámci medzinárodného projektu, ktorý je v iných krajinách známy 
pod názvom European Citizen’ Panel a ktorý je tiež spolufinancovaný „Plánom D“ Európskej komisie). 
Cieľom tejto iniciatívy je diskusia náhodne vybranej a zároveň reprezentatívnej vzorky občanov Údolia 
Bodvy o dôležitých otázkach týkajúcich sa regiónu v ktorom žijú. Karpatská nadácia je nositeľom tohto 
projektu pre cezhraničný región Moldava – Sziksó a PDCS zabezpečovalo facilitáciu stretnutí s občanmi. 

Táto správa je skráteným zápisom výsledkov Národnej diskusie s občanmi  slovenska a bola 
distribuovaná na konci stretnutia. Podrobná správa bude k dispozícii do mesiaca. Pre získanie 
exemplára správy a viac informácií kontaktujte organizátorov alebo navštívte www.pdcs.sk.
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Národná perspektíva
Národná perspektíva
1)  Energetika a životné prostredie:  Vplyv využívania energií  v Európe na životné prostredie a 
hospodárstvo

V roku 2020 by sme chceli  žiť  v Európe, ktorá vytvorí  a implementuje legislatívne,  ekonomické a iné 
nástroje  zabezpečujúce  podporu  a  ochranu  životného  prostredia  a  udržateľný  rozvoj  a  bude  lídrom 
globálnej environmentálnej politiky.

EÚ  sa  má  angažovať  v  príprave  a  uplatnení  legislatívnych  a  ekonomických  nástrojov,  ktoré  budú 
podporovať separovaný zber, environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný  
rozvoj. Zároveň podporuje výskum a využitie obnoviteľných zdrojov.

V roku 2020 by sme chceli žiť v Európe, pre ktorú je prioritou čistota životného prostredia. Prírodné zdroje 
využíva  efektívne,  chráni  ich  a obnovuje.  Má  dôsledne  prehodnotené  súčasné  energetické  zdroje  a 
podporuje prechod na obnoviteľné zdroje. Snaží sa o energetickú sebestačnosť.

EÚ sa má angažovať v oblasti podpory rozvoja alternatívnych zdrojov a promptnej aplikácie vedeckých 
výskumov do praxe, prehodnotení jadrovej energetiky (bezpečnosť, odpad, ekonomické aspekty) a má  
mať vedúcu úlohu pri riešení globálnych problémov životného prostredia.

V roku  2020  chceme  žiť  v Európe,  ktorá  bude  viesť  človeka  výchovou  k zodpovednosti  za  životné 
prostredie a šetrnému využívaniu prírodných zdrojov.

EÚ  sa  má  angažovať  vo formulovaní  strategických  cieľov,  záväzkov  a povinností.  Má  zdôrazňovať 
výchovu  a  informovanosť  v  oblasti  životného  prostredia,  uvedomenie  si  súvislostí  a  podporovať 
skromnosť v spotrebe.
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2) Rodina a sociálna starostlivosť: Sociálne a ekonomické podmienky pre rodiny v Európe

V roku 2020 by sme chceli žiť v Európe, ktorá bude postupne vyrovnávať sociálne a ekonomické rozdiely 
medzi členskými štátmi tak, aby porovnateľné skupiny ľudí mali porovnateľnú životnú úroveň. 
Funkcia  rodiny  bude  posilnená  pri  súbežnom  zabezpečení  materiálnych  a zdravotných  podmienok 
a sociálnych  istôt,  najmä  u mladých  rodín  (napr.  príspevky  na  bývanie,  nízko  úrokové  pôžičky, 
predškolské zariadenia).  Zlepšia sa podmienky pre rodičovstvo výchovou k rodičovstvu a skvalitnením 
sociálneho zabezpečenia matiek a otcov.
Pracovných príležitostí bude dostatok, s adekvátnym finančným ohodnotením bez diskriminácie. Všetci 
občania  dostanú kvalitnú základnú zdravotnú starostlivosť  za rovnakých podmienok.  Budú vytvorené 
podmienky pre rovnocenný život ľudí so zdravotným postihnutím, spravodlivý systém podpory sociálne 
najslabších a podmienky pre dôstojný život seniorov. Chceli by sme žiť v Európe, v ktorej je vzdelanie 
dôležitou hodnotou, všetci občania majú k nemu prístup za rovnakých podmienok vo všetkých krajinách, 
s prihliadnutím na ľudí so špecifickými potrebami.

EÚ by sa mala zaoberať spoločnou stratégiou podpory populačného rastu a zlepšovania funkcií rodiny, 
ktorá je základným článkom reťaze riešenia problémov Európy. Mala by zdokonaľovať informačný systém 
v oblasti  sociálno-ekonomických  podmienok  života  obyvateľov.  EÚ  by  mala  pokračovať  v  politike 
vyrovnávania sociálnych a ekonomických podmienok členských štátov (štrukturálne fondy). 
Mala  by  zabezpečovať/kontrolovať  reálne  dodržiavanie  rovnoprávneho  postavenia  občanov  EÚ  na  
európskom trhu práce. EÚ má stanoviť nástroj kontroly kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,  
aby bola poskytovaná rovnaká kvalitná základná zdravotná starostlivosť ľuďom v ktoromkoľvek štáte EÚ. 
Takisto  má  podporovať  výskum  a výmenu  informácií  v oblasti  zdravotníckych  technológií  v rámci 
členských štátov EÚ.
EÚ je rovnoprávnym a zvrchovaným spoločenstvom národov a mala by tieto princípy presadzovať vo 
všetkých oblastiach života.
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3) Úloha EÚ vo svete a imigrácia: Úloha Európy vo svete a pri riadení imigrácie

V roku  2020  by  sme chceli  žiť  v Európe,  ktorá  si  zachová  svoju  ľudskú  tvár  k všetkým obyvateľom 
rešpektujúc ich kultúrne a náboženské zvyky a bude rovnako spravodlivá k mojim deťom, aj deťom môjho 
suseda bez ohľadu na ich  pôvod,  ktoré  sú prínosom pre jej  ďalší  rozvoj  a pokojný život  v mieri  pre 
všetkých Európanov. Chceli by sme, aby Európa zabezpečila spoločnú migračnú politiku vrátane aktívnej 
migračnej politiky, ktorá rieši nepriaznivý demografický vývoj, a umožnila pozitívnu integračnú schopnosť 
imigrantov, zastavila pokles populácie, v dostatočnej miere využívala rôznorodosť kultúr a rás imigrantov, 
zabezpečila všeobecnú spravodlivosť svojim obyvateľom a ochranu proti možným negatívnym dôsledkom 
a realizovala účinné opatrenia proti nelegálnej migrácii. Chceli by sme žiť v Európe, ktorá bude otvorená 
svetu  a svet  bude  otvorený  jej.  Boli  by  sme  radi,  aby  Európu  tvorili  štáty  s takými  životnými 
podmienkami, ktoré  zmierňujú  dôvody  pre  migráciu  a podporujú  rozvojovú pomoc krajinám,  z ktorých 
najčastejšie pochádzajú migranti. Chceme, aby krajiny EÚ nerobili rozdiely medzi vlastnými občanmi a 
migrantmi v rámci EÚ. 

EÚ by sa mala angažovať v spoločnej migračnej politike vrátane aktívnej migračnej politiky ako nástroja 
riešenia nepriaznivého demografického vývoja, vo zvyšovaní informovanosti  občanov EÚ o pozitívach 
migračnej politiky a realizácii účinných opatrení proti nelegálnej migrácii.
EÚ my sa mala angažovať pri  koordinácii  rozvojovej pomoci krajinám, z ktorých pochádzajú migranti,  
poskytovať  účelovo viazané finančné prostriedky,  kontrolovať  ich  využitie  (na rozvoj  krajín,  z ktorých 
pochádzajú  migranti).  Mala  by  sa  venovať  formulácii  pravidiel  pre  otvorenie  sa  svetu  v oblastiach 
vzdelávania,  cestovného ruchu,  obchodu,  kultúry  a  navrhovaniu  spoločných postupov pre  vytvorenie  
spoločného pracovného trhu pre občanov EÚ.

Ako boli dosiahnuté výsledky?

Výsledok  národných  diskusií  je  kombináciou  dôsledne  facilitovanej  diskusie  občanov  v  skupinách, 
cezhraničnej  výmeny  výsledkov  a  prioritizácie  myšlienok  pomocou  hlasovacích  mechanizmov.  Na 
každom stretnutí dohliadal na skupiny občanov pri každom stole facilitátor, ktorý udržiaval a motivoval 
plynulú diskusiu a zabezpečil, aby sa každý účastník mal možnosť vyjadriť. O výsledkoch sa informovalo 
vo  vopred  určených  časových  bodoch,  a  to  výmenou  informácií  cez  online  fórum  a  “živými” 
konferenciami. Pred akciou boli občania informovaní o projekte a základných faktoch troch diskutovaných 
tém. Nevyžadovali sa vopred nijaké vedomosti. Občania boli vybraní náhodným výberom a na základe 
demografických kritérií zaručujúcich diverzitu. 
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Miesto Aktivita

1.
 d

eň
: R

án
o Plénum Privítanie / Úvod

Občania  dostanú  informácie  o  programe  dňa,  celkovom  priebehu,  ich  úlohe  a  formáte 
očakávaných výsledkov.

Plénum Hlasovanie
Občania  sa  navzájom  a  naprieč  hranicami  informujú  o  demografických  údajoch  (rod,  vek, 
profesia, atď.)

1.
 d

eň
: P

op
ol

ud
ni

e Skupiny Tvorba cieľov: 
Občania sa rozdelia do troch skupín (skupina pre každú tému). Pre každú z troch tém všetci 
občania doplnia vetu “V roku 2020 by som chcel/-a žiť v Európe, ktorá…”. Ich príspevky sa zapíšu 
na karty a pripnú na nástenky. 

Skupiny Triedenie cieľov: 
V každej skupine sa občania pokúsia zoskupiť alebo skategorizovať tieto myšlienky a pomenovať 
kategórie. Tým zhustia široké množstvo myšlienok do niekoľkých silných cieľov.

Skupiny Skúška cieľov: 
K  skupinám  sa  pridajú  experti  (t.j.  resource  persons).  Občania  sa  pokúsia  určiť  problémy 
vzťahujúce sa k  ich cieľom.  Experti  s účastníkmi  prediskutujú  reálnosť  a dopady navrhnutých 
cieľov. 

Rotácia Občania navštevujú iné skupiny, aby sa dozvedeli o cieľoch, ku ktorým dospeli tieto skupiny
Plénum Rýchly prieskum názorov: 

Každý občan dostane 15 hlasov (5 pre každú z 3 tém), aby s ich pomocou vyjadril, ktorý z cieľov 
považuje za najdôležitejší. Predbežné zisťovanie názorov pomôže zamerať nasledujúce diskusie

Skupiny Formulovanie dosiahnuteľnej vízie: 
Na základe cieľov a výsledkov prieskumu názorov je každá skupina požiadaná, aby predložila 
jednu dosiahnuteľnú víziu o Európe, v akej by chcela žiť.

Večera a večierok
Plénum Prezentácia a zdieľanie výsledkov: 

Zástupcovia  občanov  prezentujú  výsledky  (vízia)  svojej  skupiny.  Potom  sú  oboznámení  s 
výsledkami skupín v iných krajinách. 

2.
de

ň:
do

 s
ko

ré
ho

 p
op

ol
ud

ni
a Skupiny Úloha EÚ:

Občania definujú, či si mysia, že EÚ má pri dosahovaní tejto vízie zohrať úlohu alebo nie. 
Rotácia Spätná väzba k obsahu :

Občania navštevujú iné skupiny a získavajú alebo si vymieňajú spätnú väzbu k výsledkom.
Skupiny 
pri 
stoloch

Editovanie:
Občania zapracujú získanú spätnú väzbu do svojich výsledkov. Posledná šanca pre záverečné 
úpravy. 

Plénum Hlasovanie o dôvere:
Po prezentácii posledných výsledkov občania hlasujú, či sú spokojní s výsledkami. 

Plénum Záverečný ceremoniál / Ukončenie národných konzultácií
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O účastníkoch 

Účastníci národnej diskusie boli vyberaní nezávislou marketingovou agentúrou TNS AISA, ktorá sa 
špecializuje na marketingový výzkum, prieskum trhu a prieskum verejnej mienky. Kritériá výberu (vek, 
pohlavie, región, veľkosť obce a vzdelanie) boli nastavené tak, aby bola skupina čo najviac 
rôznorodá.recruitment department for qualitative surveys. Sieť anketárov TNS AISA  sa skladá z približne 
150 skúsených spolupracovníkov. 

Konzultácií s občanmi Európy na Slovensku sa zúčastnilo 45 občanov.

Demografické informácie o účastníkoch:

Ženy 20
Muži 25

Vo vekovom zložení:

18-25 rokov 4
25-35 14
35-45 10
45-55 8
55-65 7
65 a viac 1

Zastúpené povolanie:

Študent/tka 3
Zamestnanec/kyňa 23
Štátny úradník/čka 8
SZČO 2
V domácnosti 3
Dôchodca/kyne 7

Page   7European Citizens’ Consultations



Konzultácie s 
občanmi Európy
Využite svoj hlas

www.european-citizens-consultations.eu

Dojmy zo slovenskej Národnej diskusie s občanmi

   

 

Citáty

„Chcel by som, aby sa štáty EÚ chovali k vlastným migrantom ako k občanom EÚ - ako Európania 
k Európanom.“ Slavomír Klobušník, Košice 

Účastníčka s prekvapením: „Takže migrácia môže byť aj prospešná…“

Dôchodca: „Už francúzska revolúcia chcela rovnosť, ale to nikdy nebude.“
Učiteľka: „Prečo nie?“

“Životné prostredie na prvom mieste, potom až energetika...na druhom mieste.” Gejza Kothaj, Komárno

“Podporovať jadrové zdroje, keď vieme, že je problém uskladniť odpad, z bezpečnostných a finančných 
dôvodov,  je ako vysypať si fúrik odpadu nie pred dvere ale za plot.“ Peter Adamov, Žilina

 „Životná úroveň sa často zamieňa za kvalitu života, EU by sa mala usilovať skôr o zvyšovanie kvality 
života.“ Juraj Staško, Piešťany

Dôchodca: „Veľmi ma zaujímajú tieto témy, lebo mám pocit, že v tejto spoločnosti je málo spätnej väzby. 
Každý niečo hovorí, niečo tvrdí a málokto počúva.“ Juraj Staško, Piešťany

„Mali by sme byť viacej vlastnou Európou a nejsť vo všetkom podľa Ameriky.“ Jozef Pokorný, Bratislava
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Čo sa bude diať s výsledkami?
Do skončenia „obdobia reflexie“ v máji 2007 a pred začiatkom júnového summitu Európskej rady budú 
Konzultácie  s občanmi  Európy  predstavovať  prínos  pre  tvorcov  politiky  pri  vytyčovaní  smerovania 
projektu zjednotenej Európy.

Národná  diskusia  s  občanmi  Slovenska  je  jednou  z  27  národných  diskusií  konaných  vo  všetkých 
členských  štátoch  EÚ  vo februári  a marci  2007.  Výsledkom  každej  z nich  bude  národná  vízia 
o budúcnosti Európy. 

Všetky  výsledné  vízie  z národných  diskusií  sa  stanú  základom  pre  syntézu  na  európskej  úrovni  v 
Záverečnej  diskusii  konanej  9.-10.  mája  2007,  v ktorej  sa  zdôrazní  spoločný  záujem a rozdielnosti 
medzi  výsledkami  národných  diskusií.  Záverečná  diskusia  bude  tiež  začiatkom  komplexného 
naväzujúceho procesu, v rámci ktorého sú výsledky diskusií aktívne komunikované tvorcom politiky na 
národnej a európskej úrovni a participujúcim občanom i širšej verejnosti je poskytnutá spätná väzba.

Európska komisia bude hlavný výsledok Konzultácií  s občanmi Európy prezentovať na Európskom 
summite v Bruseli, kde sa v júni 2007 stretnú hlavy štátov či vlád všetkých 27 členských štátov EÚ. 

Pomocou aktivít smerujúcich k  informovaniu verejnosti všetkými partnermi budú výsledky Konzultácií 
s občanmi Európy rozširované na národnej i európskej úrovni, a naplnia sa dva ciele: 

1) inšpirovať  zmysluplnú  diskusiu  v rámci  troch  stanovených  tém  o názoroch  občanov  na 
budúcnosť Európy 

2) preukázať, že účasť občanov v celej Európe je nielen uskutočniteľná, ale aj vnáša hodnotu do 
tvorby politiky.
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Ako sa zapojiť
Konzultácie s občanmi Európy nie sú len jednorazovým cvičením v občianskej participácii. Sú navrhnuté 
ako model pre dialóg naprieč zemepisnými a jazykovými hranicami; ich cieľom je etablovať predlohu pre 
budúce projekty participácie európskych občanov, ktoré otvárajú dialóg v multijazykovom 
a decentralizovanom prostredí, náhodne vybraných občanov splnomocňujú zostaviť agendu a viesť 
informované diskusie a využívajú inovačné facilitačné metódy a moderné technológie s cieľom umožniť 
vypočutie každého hlasu. 

Do Konzultácií s občanmi Európy sa možno zapojiť niekoľkými spôsobmi:

Ako účastník/-čka
 Skontaktujte národného partnera a zistite viac o aktivitách projektu vo Vašej krajine
 Napíšte svojmu národnému partnerovi a informujte ho o Vašich skúsenostiach zo stretnutia
 Napíšte národnému partnerovi svoje kontaktné udaje, ak si želáte byť informovaní o ďalších krokoch 
 Nechajte  národnému  partnerovi  svoje  kontaktné  údaje,  ak  si  želáte  byť  pozvaný/-á  na  ďalšie 

stretnutia alebo diskusie / interview s médiami a tvorcami politiky
 Udržujte kontakt s priateľmi, ktorých ste stretli na národných diskusiách.

Ako občan
 Kontaktujte národného partnera vo Vašej krajine a spýtajte sa na možné spôsoby zapojenia sa.
 Využite výsledky tejto iniciatívy v rozhovore s rodinou a priateľmi o budúcnosti Európy.
 Kontaktujte Vašich regionálnych, národných a európskych politických zástupcov a informujte ich 

o svojich kúsenostiach.

Ako tvorca politiky
 Kontaktujte vedúceho partnera na európskej úrovni alebo národného partnera vo Vašej krajine 

a prediskutujte spolu možnosti ako prispieť do projektu (napr. poskytnutím miest konania diskusií, 
kontaktov, informácií alebo financovaním) ako aj možnosti osobného zapojenia sa.

 Zmieňujte sa o Konzultáciách s občanmi Európy vo svojich vyhláseniach.
 Hovorte s ďalšími tvorcami politiky o hodnote nových foriem dialógu s občanmi.
 Inšpirujte a iniciujte ďalšie podobné projekty. Partneri vám pri tom vo všetkých smeroch pomôžu.

Ako novinár
 Kontaktuje koordinátorku pre európske médiá a vzťahy s verejnosťou Mariu Lauru Franciosi, 

franciosi@brusselsreporter.eu alebo národného partnera vo vašej krajine so žiadosťou o obrázky, 
citácie,  partnerov pre interview a iný materiál.

 Zvážte potenciál projektu Konzultácie s občanmi Európy pre reportáže, televízne dokumenty, 
spravodajstvo, rozhovory, osobné príbehy účastníkov a mnohé iné formy správ. Partneri vám ochotne 
pomôžu s materiálom a nápadmi.

Ako výskumník alebo odborník z praxe
 Prihláste sa na pozorovateľský program na Záverečnom stretnutí 9.-10. mája 2007
 Kontaktujte hlavného európskeho partnera so žiadosťou o podrobnejšie informácie o metodológii 

a prvotné výsledky z diskusií.
 Kontaktujte vedúceho európskeho partnera alebo národného partnera vo vašej krajine a prediskutujte 

spolu príležitosti pre knowledge-building a výskum ako aj nadviazanie kontaktov s podobne 
zmýšľajúcimi výskumníkmi a odborníkmi.

Aktuálne informácie tiež nájdete na www.european-citizens-consultations.eu. Kontaktujte aj webmastera, 
ktorému tak poskytnete spätnú väzbu o výsledku Vašich informačných požiadaviek.
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Konzultácie s občanmi Európy po celej Európe
Európske konzorcium
 Project Lead /Co-funding: King Baudouin Foundation, 

http://www.kbs-frb.be/, Gerrit Rauws, Rauws.g@Kbs-
frb.be

 Media Coordination: European Citizen Action Service, 
www.ecas.org, Nathalie Calmejane, 
nathalie.calmejane@ecas.org, +32 (2) 512-01 13

 Policy Advice: EPC – European Policy Centre, 
www.theepc.be, Jacki Davis, j.davis@theepc.be

 Scientific Advice: University of Siena, www.unisi.it, 
Pierangelo Isernia, isernia@unisi.it

 Coordination of Funding: NEF – Network of European 
Foundations, www.nefic.org

 Evaluation: Dialogik gGmbH, www.dialogik-expert.de, 
Ortwin Renn, renn@dialogik-expert.de

 Process Management / Events: IFOK GmbH, 
www.ifok.de, Felix Oldenburg (General Mgmt), 
felix.oldenburg@ifok.de, +49 (30) 53 60 77-32, and 
Stefan Schäfers (Partner Mgmt), 
Stefan.schaefers@ifok.de, +32 (2) 500 88-11

Národní partneri 
 Austria: Centre for Social Innovation, www.zsi.at, 

Sigrun Bohle, bohle@zsi.at

 Belgium: King Baudouin Foundation (Funding and 
Operational Partner), www.kbs-frb.be, Hervé Lisoir, 
Lisoir.h@Kbs-frb.be, Chancellery of the Belgian Prime 
Minister www.belgium.be, Belgian Chamber of 
Representatives www.lachambre.be (Funding Partners)

 Bulgaria: Open Society Institute (Funding Partner) 
www.soros.org/about/foundations/bulgaria, Centre for 
Liberal Strategies, www.cls-sofia.org, Antoinette 
Primatarova, cls@cls-sofia.org, 

 Cyprus: Institute of Statistical Research, Analysis and 
Documentation, www.aueb.gr/statistical-institute, John 
Panaretos, opan@aueb.gr

 Czech Republic: Partners Czech, o. p. s., 
www.partnersczech.cz, Veronika Endrstova, 
veronika.endrstova@partnersczech.cz

 Denmark: Danish Cultural Institute, www.dankultur.dk, 
Lars Hogh Hansen, lhh@dankultur.dk 

 Estonia: Open Estonia Foundation, www.oef.org.ee/et, 
Kelly Grossthal, kelly@oef.org.ee (Funding and 
Operational Partner)

 Finland: Svenska Studiecentralen, www.ssc.fi, Björn 
Wallén, bjorn.wallen@ssc.fi

 France: Charles Léopold Mayer Foundation (Funding 
Partner), www.fph.fr,  Fondation de France (Funding 
Partner, www.fdf.org, Economie et Humanisme 
www.economie-humanisme.org, Bernard Pellecuer, 
bernard.pellecuer@economie-humanisme.org

 Germany: Robert Bosch Stiftung (Funding Partner), 
www.bosch-stiftung.de, IFOK GmbH, www.ifok.de, Felix 
Oldenburg, felix.oldenburg@ifok.de

 Greece: Bodossaki Foundation, www.bodossaki.gr, 
Alexander Onassis Foundation, www.onassis.gr, 
Leventis Foundation, www.leventisfoundation.org, 
Stavros Niarchos Foundation, www.snfoundation.org 
(all funding partners), Institute of Statistical Research, 
Analysis and Documentation, www.aueb.gr/statistical-
institute, John Panaretos, stat-inst@aueb.gr 

 Hungary: Partners Hungary Foundation, 
www.partnershungary.hu, Almási Judit, 
partners@partnershungary.hu

 Ireland: Forum on Europe in Ireland, 
www.forumoneurope.ie, Eileen Kehoe, 
info@forumoneurope.ie

 Italy: Compagnia di San Paolo (Funding Partner), 
www.compagnia.torino.it,  University of Siena 
(Operating Partner), www.unisi.it, Pierangelo Isernia, 
isernia@unisi.it

 Latvia: Centre for public policy PROVIDUS, 
www.providus.lv, Dace Akule, akule@providus.lv

 Lithuania: Baltic Partners for Change Management, 
www.partnersbaltic.lt, Gaila Muceniekas, 
gaila@partnersbaltic.lt

 Luxemburg : Université de Luxembourg, Unité de 
Recherche STADE, www.cu.lu/stade, Raphael Kies, 
raphael.kies@uni.lu

 Malta: Fondazzjoni Temi Zammit, www.ftz.org.mt, Brian 
Restall, brian.restall@pim.com.mt

 Netherlands: European Cultural Foundation (Funding 
Partner), www.eurocult.org, Ivo Hartmann, 
i.hartman@publiek-politiek.nl

 Poland: Partners Polska, www.fpp.org.pl, Maciej 
Tanski, maciej.tanski@partnerspolska.pl

 Portugal: Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa, www.ics.ul.pt, Pedro Magalhães, 
pedro.magalhaes@ics.ul.pt  

 Romania: Romanian Academic Society, 
www.sar.org.ro, Ana Maria Dorobantu, 
deliceana@yahoo.com

 Slovakia: PDCS - Partners for Democratic Change 
Slovakia, www.pdcs.sk, Lenka Raposova, 
lenka@pdcs.sk

 Slovenia: CNVOS - Centre of non-governmental 
organisations of Slovenia, www.cnvos.si, Alenka 
Blazinsek, cnvos@mail.ljudmila.org
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 Spain: Luis Vives Foundation, 
www.fundacionluisvives.org, Alia Chahin Martín, 
a.chahin@fundacionluisvives.org

 Sweden: Riksbankens Jubileumsfond (Funding 
Partner), www.rj.se, Global Utmaning (Operational 
Partner), www.globalutmaning.se, Erika Augustinsson, 
erika.augustinsson@globalutmaning.se, Pernilla Baralt 
nennen, pernilla.baralt@globalutmaning.se

 United Kingdom: Joseph Rowntree Charitable Trust, 
www.jrct.uk, Joseph Rowntree Reform Trust, 
www.jrrt.org.uk, Carnegie UK Trust, 
www.carnegieuktrust.org.uk, Joseph Rowntree 
Foundation, www.jrf.org.uk (Funding Partners), Power 
Inquiry, www.powerinquiry.org, Oliver Henman, 
ohenman@gmail.com

 Citizens’ Juries: nexus e.V., www.nexus-berlin.com, 
Nicolas Bach, bach@nexus.tu-berlin.de
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