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Prehľad

Európska	iniciatíva	občanov	poskytuje	občanom	EÚ	jedinečnú	možnosť	tvoriť	európske	politiky	tým,	že	požiadajú	
Európsku	komisiu	(ďalej	len	„Komisia“),	aby	navrhla	právny	predpis	týkajúci	sa	záležitosti,	ktorá	patrí	do	jej	právomoci.	
Na	to,	aby	sa	iniciatíva	dostala	do	programu	Komisie,	musia	jej	organizátori	zozbierať	najmenej	jeden	milión	vyhlásení	
o	podpore	aspoň	v	siedmich	členských	štátoch	EÚ.	Organizátori	majú	12	mesiacov	na	to,	aby	zozbierali	vyhlásenia	o	
podpore.	Zber	môžu	začať	do	šiestich	mesiacov	od	dátumu	registrácie	iniciatívy.

Ak	potrebujete	vedieť	viac	o	tom,	ako	zaregistrovať	európsku	iniciatívu	občanov,	prečítajte	si	usmernenie	Ako 
navrhnúť iniciatívu.	Ak	zvažujete	nejakú	iniciatívu,	ale	chceli	by	ste	získať	nezávislé	poradenstvo,	prostredníctvom	
funkcie	PORADENSTVO	na	fóre	európskej	iniciatívy	občanov	môžete	počas	prípravnej	fázy	iniciatívy	získať	pomoc	
na	mieru.

Zozbierať	viac	ako	jeden	milión	vyhlásení	o	podpore	od	občanov	EÚ	v	najmenej	7	rôznych	krajinách	do	12	mesiacov	
sa	ľahšie	povie,	ako	urobí.	Ak	chcete	prekonať	výzvy	a	uspieť,	mali	by	ste	si	pripraviť	plán	kampane	v	dostatočnom	
časovom	predstihu	pred	dátumom	začatia	a	zabezpečiť	zdroje	potrebné	na	jej	vedenie:

•	 budovanie	a	koordinovanie	účinného	tímu	kampane	v	rozličných	krajinách,	v	rozličných	jazykoch	a	s	
rozličnými	partnermi,

•	 vytvorenie	jasných	a	jednotných	posolstiev	kampane,	pričom	sa	ponecháva	priestor	na	ich	prispôsobenie	
miestnym	okolnostiam;

•	 vytvorenie	vizuálnej	identity,

•	 vytvorenie	silného	webového	sídla	pre	kampaň	vašej	iniciatívy,

•	 identifikácia	vašich	kľúčových	komunikačných	kanálov.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_sk
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Vytvorenie	celoeurópskej	
podpornej	infraštruktúry

Najúspešnejšie	kampane	európskych	iniciatív	občanov	boli	postavené	
na	základoch	vytvorených	ešte	pred	vypracovaním	samotného	návrhu	
iniciatívy.	Ak	ešte	nie	ste	súčasťou	silnej celoeurópskej siete,	najprv	sa	
zamerajte	na	to,	aby	ste	našli	hlavnú	skupinu	organizátorov,	ktorí	vás	môžu	
podporiť.	V	ideálnom	prípade	by	ste	pred	spustením	vašej	iniciatívy	mali	
mať	existujúcu	sieť,	ale	ako	organizátori	na	nej	môžete	pracovať	(alebo	
ju	konsolidovať)	aj	v	čase	medzi	registráciou	a	začiatkom	obdobia	zberu	
vyhlásení	o	podpore.	Pokúste	sa	nadviazať	kontakty	s	organizovanými	a	
aktívnymi	občanmi	a	organizáciami	v	iných	členských	štátoch,	ktorí	majú	
rovnaké	záujmy	a	obavy.	Ak	už	takúto	sieť	máte,	tu	je	niekoľko	predbežných 
krokov,	ktoré	by	ste	mali	s	vašimi	európskymi	partnermi	zvážiť	(pozri	aj	
usmernenie Ako hľadať partnerov):

•	 Pochopte	ciele	každého	partnera	–	je	nepravdepodobné,	že	jeho	
ciele	budú	totožné	ako	vaše.	Definujte	základné ciele kampane,	ku	
ktorým	sa	môžu	prihlásiť	všetci	partneri.

•	 Starostlivo	vyberte niekoľko členských štátov (navrhujeme 
najmenej sedem),	kde	je	téma	už	dobre	známa	a	široko	
podporovaná	a	kde	existuje	silný	partner,	s	cieľom	zamerať	kampaň	
tam,	kde	má	najväčšie	šance	na	úspech.

•	 Pochopte	finančné,	zamestnanecké,	sieťové	a	dobrovoľnícke	zdroje	
každého	partnera	a	v	prípade	potreby	posilnite slabších partnerov	
pridaním	druhého	partnera	v	tej	istej	krajine.

•	 Dosiahnite	dohodu o finančných aspektoch	–	bude	kampaň	v	
každej	krajine	financovaná	na	miestnej	úrovni	alebo	sa	zdroje	
zhromaždia	a	pridelia	podľa	potreby?

•	 Rozhodnite	sa,	ako	bude	kampaň	koordinovaná	–	aké	interné	
komunikačné	nástroje	sa	budú	používať	a	aké	jazyky?

•	 Určte	národné a koordinačné tímy,	a	ak	je	to	možné,	vytvorte	
príležitosť,	aby	sa	všetci	osobne	stretli.

•	 Čo	najskôr	začnite spolu pravidelne pracovať	(pomocou	
dohodnutých	nástrojov	a	jazykov)	na	vývoji	plánov	kampane.	Rýchlo	
identifikujte	a	vyriešte	všetky	interné	komunikačné	problémy.

Tipy
Účinná	komunikácia	v	rámci	
vášho	nadnárodného	tímu	
kampane	umožní	vymieňať	si	
nápady,	metódy	a	materiály	
(texty,	návrhy	atď.)	a	zabrániť	
opakovaniu	chýb.	Použite	model	
centrálnych koordinátorov,	
ktorí	podporujú	a	usmerňujú	
národné	tímy,	pričom	národné	
tímy	môžu	takisto	navzájom	
jednoducho	komunikovať	v	
skupine	prostredníctvom	aplikácií	
WhatsApp,	Slack	a/alebo	Skype.
Vytvorte komunikačný plán v	
troch	hlavných	fázach:
•	Pred spustením	–	v	tejto	fáze	
je	komunikácia	zameraná	na	
vytvorenie	vášho	ekosystému	
zainteresovaných	strán	a	
vývoj	a	testovanie	posolstiev	a	
materiálov	kampane.

•	Verejná kampaň	–	toto	je	
intenzívne	12-mesačné	obdobie,	
počas	ktorého	môžete	zbierať	
vyhlásenia	o	podpore,	a	všetko	
bude	zamerané	na	cieľ	zozbierať	
jeden	milión	podpisov.

•	Následné opatrenia	–	bez	
ohľadu	na	výsledok	vašej	
iniciatívy	budete	pravdepodobne	
chcieť	pokračovať	v	
komunikácii	so	svojou	sieťou	
zainteresovaných	strán	a	
podporovateľov.

Začnite	vymedzením	svojich 
kľúčových cieľových skupín.	Tieto	
skupiny	sa	môžu	v	jednotlivých	
krajinách,	v	ktorých	sa	chystáte	
viesť	kampaň,	líšiť.		



- Ako viesť kampaň -

5

EURÓPSKA 
INICIATÍVA 
OBČANOV

Aké je vaše kľúčové cieľové publikum?
•	 Identifikujte,	v ktorých skupinách	najľahšie	nájdete	ľudí	ochotných	podpísať	vyhlásenie	o	podpore	vašej	iniciatívy.	
Nespoliehajte	sa	na	intuíciu	–	získajte	správny	výskum	na	podporu	svojej	analýzy.

•	Poraďte	sa	so	svojimi	partnermi	vo	vašej	cieľovej	skupine	krajín	o	identifikácii	kľúčových	skupín,	pretože	poznajú	miestny	
kontext.

•	Pokúste	sa	určiť	štyroch	alebo	piatich	typických	podporovateľov	vo	forme	„profilov osôb“	–	s	menom,	pohlavím,	vekom,	
profesiou,	záujmami,	príslušnosťou	k	určitým	skupinám	atď.	Vytvorte	si	obraz	o	každej	osobe.	Pochopte,	ako	v	súvislosti	s	
vašou	iniciatívou	osloviť	jednotlivé	profily	osôb,	a	podľa	toho	navrhnite	stratégiu.

•	Zistite,	kde	sa	tieto	skupiny	zhromažďujú,	online	a	offline.	Bude	dôležité	vybrať	jednu	alebo	dve	sociálne	platformy,	na	
ktorých	budete	viesť	kampaň,	dôležité	však	môžu	byť	aj	miesta	fyzických	stretnutí.

•	Preskúmajte, aký jazyk používajú,	čo	sa	im	páči	a	čo	nie.	Tieto	prvky	nie	sú	vždy	pre	každý	profil	osoby	rovnaké,	takže	
nezabudnite	identifikovať	dôležité	rozdiely.
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Kľúčovou	súčasťou	plánu	kampane	je	samotný	plán. V súvislosti s každou 
dôležitou akciou	(počas	celoročnej	verejnej	kampane)	čo	najjasnejšie	
definujte:

•	 Cieľové	skupiny

•	 Kanály,	ktoré	sa	majú	použiť	–	môže	ísť	o	sociálnu	platformu,	ako	je	
Facebook,	a/alebo	mediálnu	kampaň

•	 Hlavné	posolstvá

•	 Mediálne	formáty

•	 Čas/zdroje	potrebné	na	vytvorenie	komunikačných	prostriedkov	–	
sú	realistické?

•	 Dátumy	začiatku	a	konca	akcie

•	 Ciele	–	koľko	podpisov	by	mala	každá	akcia	priniesť?

Inteligentná	komunikačná	stratégia	má	kumulatívny vplyv.	Pokúste	sa	
naplánovať	akcie	takým	spôsobom,	aby	na	seba	nadväzovali.	Napríklad:

•	 V	prvej	vlne	signatárov	v	krajine	identifikujte	populárnu	osobnosť.

•	 Pokúste	sa	získať	si	vplyvnú	osobnosť	prostredníctvom	tweetu,	v	
ktorom	uvediete,	že	kampaň	podporilo	už	mnoho	jej	sledovateľov.	
Opýtajte	sa	jej,	či	sa	pripojí	tiež.

•	 Uverejnite	obsah,	ktorým	osloví	ostatných	svojich	sledovateľov	
(najmä	ak	vám	táto	osobnosť	vyjadrí	podporu).

•	 Na	prilákanie	záujmu	médií	použite	príbeh.

•	 Tento	postup	s	obmenami	opakujte.

Tip
Načasovanie	je	kritické.	Neplánujte	
zásadné	aktivity	kampane	počas	
leta	alebo	vianočných	sviatkov,	
keď	sa	ľudia	zaoberajú	inými	
vecami.	Na	druhej	strane	využite	
miestnu	politickú	dynamiku.	Ak	
už	ľudia	premýšľajú	o	predmete	
vašej	iniciatívy,	využite	príslušné	
národné	a	regionálne	podujatia	
a	diskusie	ako	príležitosť	na	
dosiahnutie	väčšieho	vplyvu	
kampane.
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Marketingové	stratégie

Nie	všetky	európske	iniciatívy	občanov,	ktoré	dokázali	získať	jeden	milión	
podpisov,	viedli	kampaň	výlučne	na	sociálnych	médiách.	Všetci	však	uznali,	
že	sociálne	médiá	sú	veľmi	silným	spôsobom,	ako	získať	podporu.	Vzhľadom	
na	vnútroštátne	okolnosti	môžu	byť	mimoriadne	úspešné	aj	iné	stratégie.	
Každá	iniciatíva	by	si	však	mala	vytvoriť	silnú	marketingovú	stratégiu	v	
oblasti	sociálnych	médií,	a	to	pomocou	týchto	krokov:

•	 Identifikujte	cieľové komunity.

•	 Vyberte	jednu	(alebo	najviac	dve)	sociálne platformy,	ktoré	cieľová	
komunita	bežne	používa	–	v	ideálnom	prípade	tie,	na	ktorých	už	ste	
už	vy	alebo	vaši	partneri	dlhšie	prítomní.

•	 Identifikujte sprostredkovateľov a vplyvné osobnosti,	ktoré	sú	
populárne	v	cieľovej	skupine.

•	 Buďte	kreatívni	a	pre	svoju	iniciatívu	vyberte	krátky, pútavý a ľahko 
zrozumiteľný názov,	ktorý	sa	dá	ľahko	preložiť	do	iných	jazykov,	
napríklad	„Zákaz	glyfozátu“,	„Ukončite	dobu	klietkovú“	alebo	
„Bývanie	pre	všetkých“.	Vytvorte	chytľavú	a	atraktívnu	grafiku	a	
vizuálne	prvky.

•	 Vypracujte	(a	otestujte)	vhodný materiál a posolstvá	–	každý	
obsah	by	mal	byť	príťažlivý	pre	cieľové	publikum,	a	preto	by	mal	
byť	napísaný	jasne	a	stručne	tak,	aby	sa	dal	použiť	vo	všetkých	
mediálnych	kanáloch.

•	 Spúšťajte	kampaň	vo	vlnách	–	ak	si	to	môžete	dovoliť,	použite	malé	
množstvo	peňazí	na propagáciu príspevkov,	ktoré	organicky	dobre	
fungujú.

•	 Výsledky	monitorujte	veľmi	pozorne,	ak	je	to	možné,	sledovaním	
cesty	používateľa.	Kde	strácate	ľudí	na	ceste	do	systému	
elektronického	zberu?	Čo	ich	blokuje?	Dokážete	to	opraviť?	
Posolstvá	a	kampane	môže	zlepšiť	získavanie	spätnej	väzby	a	
výsledkov.

Tipy
•	Odpovedajte	na	komentáre	
a	otázky	–	ak	sa	stretnete	s	
internetovým	trollom,	buďte	
zdvorilí,	ale	dôrazní.	Vaša	
komunita	vás	bude	chrániť	a	
blokovať	osoby,	ktoré	neustále	
komunikujú	nenávistne.

•	Buďte	trpezliví	–	konečným	
cieľom	je	priviesť	ľudí	k	online	
systému	zberu	vašej	iniciatívy,	
ale	najúčinnejším	spôsobom	
pravdepodobne	nebude	požiadať	
ich,	aby	to	okamžite	urobili.

•	Nabádajte	sprostredkovateľov	a	
vplyvné	osobnosti,	aby	zdieľali	
vaše	kľúčové	príspevky.

•	Využite	vnútroštátne	podujatia	–	
napríklad	relevantné	konferencie	
alebo	televízne	programy	a	
ich	pridružené	hashtagy	–	na	
sprostredkovanie	vašej	správy	
novým	skupinám.
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Formulovanie	kľúčových	
posolstiev

Odpovedzte	na	tieto	otázky,	ktoré	vám	pomôžu	rozvíjať	alebo	testovať	
hlavné	posolstvá	vašej	kampane:

•	 Porozmýšľajte	o	tom,	ako	by	ste	v	dvoch	alebo	troch	vetách	svojej	
starej	mame	alebo	susedovi	vysvetlili	účel	vašej	iniciatívy.

•	 Zamyslite	sa	nad	tým,	ako	by	ste	ho	vysvetlili	10-ročnému dieťaťu.

•	 Pokúste	sa	svoje	vysvetlenie	zhrnúť	len	piatimi slovami.	(Nesnažte	
sa	byť	zaujímaví,	ale	praktickí.)

•	 Uistite	sa,	že	vaše	posolstvá	sú	pozitívne.

•	 Vypracujte	jasné	a	jednoduché	vysvetlenie	procesu	európskej	
občianskej	iniciatívy	–	napr.	Prečo	by	ľudia	mali	vyplniť	vyhlásenie	o	
podpore?	Ako	právne	predpisy	EÚ	zlepšia	situáciu?	
Neváhajte	využiť	komunikačné	materiály	dostupné	vo	všetkých	
úradných	jazykoch	EÚ	na	webovej	stránke	európskej	občianskej	
iniciatívy.

•	 Lokalizujte	svoje	správy	v	krajinách,	v	ktorých	budete	viesť	kampaň	
–	mali	by	byť	k	dispozícii	v	miestnom	jazyku	(jazykoch)	krajín,	na	
ktoré	sa	zameriavate,	a	mali	by	byť	prispôsobené	kultúrnemu	
pozadiu	týchto	krajín.

•	 Otestujte	svoje	posolstvá	u	členov	vašej	cieľovej	skupiny.	
Reagujú	tak,	ako	ste	dúfali?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_sk
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Komunikačné	kanály

Propagačné webové sídlo	môže	byť	skvelým	nástrojom	kampane,	pokiaľ	je:

•	 ľahko vyhľadateľné	–	zaregistrujte	názov	domény,	ktorý	je	krátky,	relevantný	a	ľahko	zapamätateľný,

•	 viacjazyčné	–	v	jazykoch	každej	z	vašich	cieľových	krajín,

•	 vysvetľujúce	–	ľudia	by	mali	byť	schopní	nájsť	jasné	a	stručné	vysvetlenie	problému,	ktorý	vaša	iniciatíva	
rieši,	riešenia,	v	ktoré	dúfate,	a	procesu	a	časového	harmonogramu	európskej	iniciatívy	občanov,

•	 pútavé	–	atraktívne	a	pútavé	vizuálne	prvky,	napríklad	grafika	alebo	videá,	môžu	takisto	sprostredkovať	vaše	
posolstvo	a	získať	podporu	pre	vaše	ciele,

•	 motivačné	–	v	takmer	reálnom	čase	uvádzajte	počet	podpisov	získaných	v	každej	krajine	a	celkový	súčet	na	
podporu	ďalších	potenciálnych	signatárov	a	motiváciu	koordinátorov	a	dobrovoľníkov,

•	 užitočné	–	uveďte	odkazy	na	ďalšie	relevantné	informácie,

•	 vyzývajúce k činu	–	zobrazuje	sa	výrazné	tlačidlo	s	prepojením	na	systém	online	zberu.

Používanie sociálnych médií

Čo	najskôr	sa	rozhodnite,	ktoré	sociálne	platformy	(Twitter,	Facebook,	LinkedIn,	Instagram,	YouTube	atď.)	a	ktoré	účty	
budete	používať.	Využijete	napríklad	existujúce	stránky	partnerov	na	Facebooku	alebo	vytvoríte	osobitnú	stránku	
kampane	–	iba	jednu	centrálnu	(s	obsahom	vo	viacerých	jazykoch)	alebo	samostatnú	v	každej	krajine	kampane?

Ak	sa	chystáte	vytvoriť	jeden	alebo	viac	osobitných	účtov	pre	kampaň,	urobte	to	čo	najskôr,	dlho	pred	spustením	
kampane,	a	uistite	sa,	že	ste	si	vybudovali	sledovateľské	jadro	medzi	sprostredkovateľmi	a	vplyvnými	osobnosťami.	
S	rastúcim	počtom	sledovateľov	začnite	hovoriť	o	iniciatíve,	zabezpečte	rozsiahlu	publicitu	a	medializáciu	iniciatívy,	
poskytnite	ľuďom	správy	o	procese	prípravy	a	registrácie	a	požiadajte	o	reakcie	a/alebo	o	pomoc	Spätná	väzba	vám	
pomôže	doladiť	a	lokalizovať	vaše	posolstvá.	Pozitívne	odpovedzte	na	čo	najviac	komentárov.	Ak	váš	obsah	zdieľa	
významná	vplyvná	osobnosť,	znova	zdieľajte	jej	príspevok.	Robte	veľký	rozruch	a	potom	buďte	pripravení	hovoriť	
priamo	s	každým,	kto	komentuje.	Buďte	pripravení	na	všetky	otázky,	na	ktoré	sa	môžu	pýtať.	Umožnite	im	čo	
najľahšie	podpísať	vyhlásenie	o	podpore.
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Ak	to	váš	komunikačný	rozpočet	umožňuje,	pripravte	multimediálny	
obsah	najmä	pre	sociálne	médiá	–	infografiky,	animované	GIFy,	fotografie,	
dokonca	aj	krátke	video.	Navrhnite	ich	ako	viacjazyčné	nástroje,	aby	sa	dali	
použiť	vo	všetkých	cieľových	krajinách	–	silné	video	bez	slov	môže	byť	v	
každej	cieľovej	krajine	sprevádzané	krátkym	textom	v	príslušnom	jazyku.	
Takéto	nástroje	majú	zároveň	dlhšiu	životnosť	–	môžete	ich	distribuovať	pri	
rôznych	príležitostiach	s	rôznymi	výzvami	k	činu.	Najlepšie	je	použiť	jeden	
medzinárodný	hashtag	kampane,	ktorý	zvýši	návštevnosť	vášho	webového	
sídla.

Propagačné akcie

Svoje	obmedzené	zdroje	zamerajte	tam,	kde	budú	mať	pravdepodobne	
najväčší	vplyv.	Skutočnosť,	že	na	podujatí	bude	veľa	ľudí,	nezaručuje,	že	
zozbierate	veľa	podpisov.	Ak	však	predpokladáte,	že	väčšina	ľudí	na	malom	
podujatí	sa	bude	o	iniciatívu	zaujímať,	pravdepodobne	stojí	za	to	sa	tam	
vybrať.

Medzi propagačné materiály, ktoré môžu byť užitočné, patria:

•	 Pohľadnice alebo vizitky	so	sloganom	kampane,	adresou	URL	a	
hashtagom	(v	každom	jazyku),	ktoré	môžu	dobrovoľníci	a	priaznivci	
rozdávať	potenciálnym	signatárom.

•	 Jednoduché fotokópie,	ktoré	sa	poskytnú	spolu	s	formulármi	
vyhlásení	o	podpore	(v	každom	jazyku)	a	vysvetľujú	zložité	pojmy,	
ako	aj	to,	prečo	sú	potrebné	osobné	údaje.

Tipy
•	Získavajte	sledovateľov	
pridávaním	hodnoty	do	
konverzácií	a	komunít	
relevantných	pre	tému	vašej	
iniciatívy.

•	Buďte	viditeľní,	originálni	a	
pravdovravní.

•	Dobre	si	načasujte	činnosti	a	
pravidelne	uverejňujte	príspevky,	
aby	ste	boli	čo	najinteraktívnejší.	
Využívajte	hashtagy,	označujte	
ďalšie	veľké	kľúčové	účty	a	
využívajte	interaktívne	funkcie,	
ako	je	hlasovanie,	živé	vysielania	
alebo	otázky	a	odpovede.	
Urobte	svoje	stránky	zábavnými	
a	vizuálne	príťažlivými.

•	Povzbudzujte	podporovateľov,	
dobrovoľníkov,	
sprostredkovateľov	a	vplyvné	
osobnosti,	aby	zdieľali	obsah	
vašej	kampane.	Monitorujte	
výsledky.

•	Zopakujte	to,	čo	funguje	v	každej	
krajine	najlepšie,	a	zlepšite	alebo	
vynechajte	to,	čo	tak	dobre	
nefunguje.

Tip
Snažte	sa	získať	príležitosť	hovoriť	
na	podujatiach,	na	ktorých	sa	
zúčastníte.	Použite	silné,	vycibrené	
argumenty,	vďaka	ktorým	vám	aj	
päťminútový	priestor	získa	veľa	
podpisov.
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Text uverejnený na tejto stránke slúži ako pomocný materiál pre potenciálnych organizátorov iniciatív 
občanov. Európsku komisiu právne nezaväzuje. Text nemožno považovať za úplný a nejde o oficiálny 
výklad znenia základných zmlúv. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií 
uvedených na tejto stránke.

Vzťahy s médiami

Pokiaľ	nemáte	vy	a/alebo	vaši	partneri	dobre	zavedené	(a	dobre	dotované)	
PR	tímy,	nestrácajte	príliš	veľa	času	tlačovými	správami.	Namiesto	toho	
sa	snažte	rozvíjať	priame	osobné	kontakty	s	jednotlivými	novinármi,	ktorí	
už	písali	o	témach	blízkych	predmetu	vašej	iniciatívy.	Každý	tím	kampane,	
ústredný	aj	vnútroštátny,	by	mal	mať	jedného	člena,	ktorý	sa	dobre	vyjadruje	
a	pôsobí	uvoľnene	vo	vysielaní	(v	televízii	alebo	rádiu).	Neobracajte	sa	len	na	
novinárov	veľkých	celoštátnych	novín	alebo	hlavných	médií.	Záujem	médií	
je	často	kumulatívny.	Významný	článok	v	miestnych	novinách	môže	upútať	
pozornosť	regionálnej	tlače	a	tak	ďalej.	Nikdy	neodmietajte	príležitosť	
hovoriť	s	novinárom.	Blogeri,	vlogeri,	podcasteri	a	ďalšie	vplyvné	osobnosti	
na	sociálnych	médiách	majú	často	veľký	dosah	na	konkrétne	komunity	
zamerané	na	konkrétne	problémy.

Ďalšie	podrobnosti	o	úspešných	kampaniach	nájdete	v	prehľadoch	s	
príkladmi	úspechu:

•	 Jeden z nás

•	 Right2Water

•	 Zákaz glyfozátu

•	 Stop vivisection

•	 Minority SafePack	(ešte	nie	je	k	dispozícii)

Ak potrebujete na mieru šité a nezávislé poradenstvo o tom, ako zorganizovať 
svoju kampaň, prejdite do časti PORADENSTVO na fóre európskej iniciatívy 
občanov a pošlite otázku. Najneskôr do ôsmich pracovných dní získate 
personalizované poradenstvo.

Tipy
•	Rozvíjajte	vzťahy	s	novinármi	
na	sociálnych	médiách,	zdieľajte	
ich	obsah,	ak	je	relevantný	pre	
iniciatívu,	a	vysvetlite,	prečo	vás	
zaujíma.

•	Nadviažte	na	tieto	príspevky	
priamymi	správami,	e-mailami	a	
telefonickými	hovormi.

•	Nežiadajte	ich	len,	aby	o	vás	
písali	–	premýšľajte,	čo	im	
môžete	priniesť	(originálny	
ľudský	príbeh,	politický	rozmer,	
zaujímavá	fotografia	...).
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