
Olga Kikou z týmu organizátorů evropské občanské iniciativy „Konec doby klecové“ 
 
 
Dobrý den. Jsem Olga Kikou, členka týmu organizátorů jedné z úspěšných evropských 
občanských iniciativ. Podařilo se nám shromáždit přes 1,6 milionu podpisů a předepsaný 
limit splnit v 21 členských státech. 
 
Ohledně sběru podpisů jsme si z celého projektu odnesli dvě ponaučení. 
Jednak, že je třeba vytvořit síť, na kterou se budete spoléhat. Síť jednotlivců a organizací, 
kteří vaši myšlenku podporují. Zadruhé, že velikánskou pozornost musíte věnovat 
internetové kampani. 
 
Vytvoření sítě sympatizantů přišlo na řadu jako jedna z prvních věcí. Nakonec se k nám 
připojilo asi 170 federací a organizací z celé Evropy a ti všichni se zavázali k propagaci 
iniciativy. Ano, byl to docela velký úspěch. Ale také to stálo hodně plánování a práce z naší 
strany. 
 
Nezapomínejte, že v současnosti se většina podpisů shromažďuje online, nikoli na tištěných 
formulářích. To se v průběhu let změnilo.  
Před lety byla u každé kampaně vidět především její veřejná „tvář“ na náměstích, na 
venkovních akcích, mluvilo se přímo s lidmi... To je teď jiné, takže se změnila i strategie. 
Strašně důležitým nástrojem k šíření cílů a poselství iniciativy jsou v první řadě sociální 
média 
a stejně tak je tomu při shromažďování podpisů. 
 
Důležitým ponaučením pro nás bylo také zapojení dobrovolníků. Na dobrovolnících vlastně 
závisíte. Musíte mít dobrovolníky v celé Evropě. Evropská občanská iniciativa není záležitostí 
jedné země, využívají ji a do iniciativ se zapojují lidé z celé EU. A to bez dobrovolníků nejde. 
Dobrovolníků, kterým daná problematika není lhostejná, kteří se daným tématem zabývají a 
šíří hlavní myšlenku iniciativy ve svých domovských zemích. 
 
Na začátku sběru podpisů jde většinou všechno jak na drátkách a podpisy se jen hrnou, o 
iniciativu má veřejnost zájem.  Asi tak po měsíci, 
dvou nebo třech začne počet nových podpisů obvykle klesat a na to musíte být připraveni. 
Připraveni přijít s dalšími nástroji a způsoby, jak zajistit nové podpisy. 
 
Chtěla bych zdůraznit, že organizování evropské občanské iniciativy je docela složitý proces. 
Je to časově náročné a je potřeba mít k dispozici velký tým. Rozhodně vám tu nechci 
namlouvat, že se to dá zvládnou v pár lidech. Je to složité a zabere to hodně času. Už jen 
samotné plánování.  Budete potřebovat hodně spolupracovníků. Dobrý nápad sám o sobě 
nestačí, pokud ostatní organizátoři nebudou dostatečně odhodláni a ochotni se při realizaci 
zapojit. 
 
Fórum přichází ve velmi příhodnou dobu. S pořádáním evropských občanských iniciativ jsou 
tu již slušné zkušenosti, řada z nich uspěla. A Fórum nabízí kontakty na ty, kteří se do nich 
nějak zapojili. Můžete se jich ptát, diskutovat s nimi, poučit se z jejich zkušeností a také 



předvídat a plánovat vlastní práci. Spousta lidí se některé z evropských občanských iniciativ 
zúčastnila aktivně, včetně organizátorů, takže informace, 
které vám poskytnou, mají váhu. Některé věci se jako organizátoři budete muset naučit a 
rozhodně se vyplatí vědět, jak na věc šli ostatní. A taky vám to dost pomůže při plánování. 
Pokud se vám podaří získat informace, budete naslouchat ostatním a klást otázky, budete 
mít na začátku organizování vlastní evropské občanské iniciativy obrovskou výhodu.   
 
Využijte tu možnost a přihlaste se na Fórum! Můžete tam s námi diskutovat o vašich 
plánech, podělit se o nápady a učit se od sebe navzájem. Těším se na další spolupráci! 


