
HĽADANIE PARTNEROV: HLAVNÉ BODY WEBINÁROV

V tomto dokumente sa uvádzajú hlavné odporúčania súvisiace s hľadaním partnerov, ktoré odzneli 
na webinároch fóra európskej iniciatívy občanov. Odporúčania sú zoskupené podľa tém a 
zhromaždené sú z tohto webinára:

 webinár „Ako hľadať partnerov“, 2018  

Hlavné závery 
 

1. Na začatie európskej iniciatívy občanov sa musí zriadiť skupina organizátorov s najmenej 
siedmimi členmi s pobytom v 7 rôznych členských štátoch EÚ.

2. Na realizáciu úspešnej kampane a zbieranie podpisov je nevyhnutné mať dostatok 
partnerov. Organizátori by nemali váhať čo najskôr kontaktovať potenciálne partnerské 
organizácie.

3. Pre úspech kampane majú zásadný význam národní partneri. Napriek pozitívam rozsiahlej 
európskej siete predstavujú národní partneri najväčšiu pomoc pri zhromažďovaní podpisov v
teréne. 

Ďalšie relevantné body

Správne načasovanie

 Pri hľadaní partnerov je kľúčové čo najskôr kontaktovať organizácie v iných členských 
štátoch. Dôležité je jasné rozdelenie povinností medzi partnermi.

 Rovnako dôležité je získať realistický obraz o kapacitách partnerov a o spôsobe, ktorým 
môžu podporiť iniciatívu v rôznych členských štátoch.

 Organizácie by mali mať od začiatku dobre vymedzené ciele. 
 Už od počiatočného štádia je dôležité mať dostatočné zdroje na vedenie úspešnej kampane.

Druhy partnerov

 Partneri môžu byť sprostredkovateľmi (sympatizanti), sponzormi, vplyvnými osobnosťami 
(politici, celebrity) a dobrovoľníkmi.

 Hlavnými charakteristikami partnerov by mali byť: rôznorodosť, početnosť, proaktívnosť a 
rozšírenie po celej EÚ.

 Dobrou stratégiou môže byť obrátiť sa na poslancov EP s cieľom informovať ich o iniciatíve a 
o jej cieľoch.

 Výzvou je nájsť správnu rovnováhu medzi posilnením postavenia miestnych kampaní a 
ústrednou koordináciou kampane.

 Organizátori by mali vybudovať alianciu približne 100 organizácií, ktoré sa zaviažu prispievať 
k zberu podpisov.

Interakcia s partnermi

 Všetci členovia skupiny organizátorov musia byť veľmi dôveryhodní.
 Organizátori musia byť veľmi opatrní pri používaní log. Mali by sa používať len vtedy, ak je 

podpora konkrétnej organizácie definitívne zabezpečená.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-look-partners-2018_sk

