
EUROOPA LIIT

Kuidas  
saada       
mõjutajaks?

EUROOPA KODANIKUALGATUS



Kodanikualgatuste arvu ning kodanike osalemise 
ja kaasatuse suurendamiseks tuleb Euroopa 
kodanikualgatuse ideed tutvustada kõigile 
eurooplastele. Selleks on Euroopa Komisjon võtnud 
kohustuse suurendada teadlikkust kõigis ELi 
liikmesriikides ning julgustab huvitatud osalejaid 
osalema ning ühinema Euroopa kodanikualgatuse 
liikumisega.
Võite osaleda Euroopa kodanikualgatuse tutvustamises, hakates mõjutajaks 
ning kasutades oma häält kodanikualgatuse edendamiseks oma võrgustikus.

Sihtotstarbeline teabematerjalide komplekt on kättesaadav kõigis ELi keeltes 
ning seda võib kohe kasutama hakata või vastavalt vajadusele kohandada 
Sisukad materjalid võimaldavad Teil näidata, kui ainulaadse võimalusega on 
tegemist, miks kodanikud peaksid seda kasutama ja kuidas see konkreetselt 
toimib.

Kodanike kaasamise teabematerjalid koosnevad järgmisest:

 \ Materjalid, mida saate avaldada oma veebisaidil, näiteks artiklid ja 
veebibännerid

 \ Materjalid, mida saate kasutada oma sotsiaalmeediakanalites, sealhul-
gas videod, staatilised visuaalmaterjalid ja koopiad

 \ Materjalid, mida saate üritustel jagada, sealhulgas infograafikud, infole-
hed, ettekanded jne

 \ Oma võrgustikuga suhtlemiseks mõeldud teabematerjalid, näiteks 
e-kirja tekst ja kampaania kokkuvõte.
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1. Ülevaade      



2. Suhtlemine oma võrgustikuga     
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Euroopa kodanikualgatuse kohta teadlikkuse 
suurendamine võib esmapilgul tunduda keerukas. 
Soovitame alustada suhtlusest oma võrgustikuga, mis 
on juba Teie sõnumi ja tegevusega tuttav.

Kuidas suhelda? 
Oma igapäevategevuse raames saate oma võrgustikuga ühendust võtta mitmel 
viisil. Oluline on korrapärane teabevahetus blogipostituste, artiklite, teavituste, 
e-kirja teksti, telefonikõnede jne kaudu. Oluline on hoida oma võrgustikku kursis ja 
teavitada seda uutest arengutest.

Allpool on esitatud mõned näited, kuidas Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet 
jagades meie töövahendeid kasutada:

 \ Lisage oma veebisaidile ja uudiskirjale lühike artikkel Euroopa kodanikualgatuse 
kohta

 \ Avaldage oma veebisaidil ja uudiskirjas intervjuu või kirjutage blogipostitus, 
milles annate üksikasjalikumat teavet Euroopa kodanikualgatuse kohta.

 \ Avaldage oma veebisaidil ja YouTube’i kanalis videod, milles selgitatakse 
Euroopa kodanikualgatuse toimimist ning rõhutatakse selle peamiseid eeliseid

 \ Avaldage oma veebisaidil iga uue algatuse registreerimisel lühiuudis

 \ Lisage oma veebisaidile veebibänner

 \ Võtke algatuse käivitamisest huvitatud liikmetega otse ühendust (e-posti ja 
telefoni teel), teavitades neid sellise võimaluse olemasolust.

 \ Levitage pressiteateid ja materjale oma meediakontaktidele

3

Tööriistad    
• Uudislugu
• Veebibännerid
• Euroopa kodanikualgatuse toimimist selgitavad videod
• Oma liikmetele saadetav 

e-kirja tekst
• Kampaania 

lühitutvustus



3. Teadlikkuse suurendamise ürituste 
 korraldamine või nendel osalemine   
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Üritused on hea viis kohtuda sidusrühmadega, jagada 
teavet ja vahetada mõtteid. Ürituse korraldamine või 
sellel osalemine annab Teile võimaluse edastada teavet 
Euroopa kodanikualgatuse kohta. 

Kuidas rääkida teadlikkuse suurendamise üritusel 
Euroopa kodanikualgatusest? 

Võite osalejatele kodanikualgatust tutvustada, andes neile väärtuslikku teavet ja 
julgustades neid osalema, käivitama algatusi või olemasolevaid allkirjastama ning 
sõnumit edasi levitama. Üritused annavad ka võimaluse levitada trükiseid, nagu 
infograafikud, voldikud jne.

Mida te teha saate:

 \ Luua liikmete iga-aastasel kohtumisel Euroopa kodanikualgatust käsitleva 
töörühma

 \ Tutvustada üritusel Euroopa kodanikualgatust

 \ Näidata oma esitluse ajal Euroopa kodanikualgatust tutvustavaid videoid

 \ Korraldada oma peakorteris mitteametliku arutelu

 \ Korraldada Euroopa kodanikualgatuse kohta veebiseminare, keskendudes 
algatusele ja selle erinevatele aspektidele

 \ Hakata osalusdemokraatiaga seotud suurema ürituse kaaskorraldajaks

 \ Jagada ürituse ajal oma stendil Euroopa kodanikualgatust käsitlevaid 
trükimaterjale.
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Tööriistad    
• Euroopa kodanikualgatust käsitlevad esitlusslaidid
• Infograafikud
• Teabeleht
• Voldik
• Postkaart
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4. Sotsiaalmeedia kasutamine

 Sotsiaalmeedia on oluline kanal, mille abil jõuda 
huvitatud osalejateni, kaasata vaatajaskonda ning 
luua kogukonda.         

Kuidas edendada Euroopa kodanikualgatust 
sotsiaalmeedias?
On palju erinevaid viise, kuidas osaleda sellistes erinevates sotsiaalmeediakanalites 
nagu näiteks Facebookis, Twitteris ja Instagramis ja seal sõnumit levitada, ning me 
oleme ette valmistanud mitmeid tööriistu, mis aitavad Teil seda teha.

Mõned ideed, kuidas kasutada sotsiaalmeediat kodanikualgatuse tutvustamiseks:

 \ Tehke oma sotsiaalmeedia kanalites regulaarselt postitusi Euroopa 
kodanikualgatuse kohta, kasutades selleks ettevalmistatud sotsiaalmeedia 
postitusi

 \ Postitage vaatajaskonna kaasamiseks sotsiaalmeedia jaoks loodud lühivideoid

 \ Laadige Euroopa kodanikualgatust käsitlevad videod üles oma YouTube’i 
kanalisse

 \ Postitage staatilist visuaalset materjali, mis sisaldab fakte ja arve Euroopa 
kodanikualgatuse kohta

 \ Jagage Euroopa Komisjoni peamistes kanalites Facebookis, Twitteris, Instagramis 
ja LinkedInis avaldatud Euroopa kodanikualgatust käsitlevat sisu ja reageerige 
sellele. Euroopa Komisjon tegeleb sotsiaalmeedias aktiivselt kodanikualgatuse 
tutvustamisega, nii võite sellega seonduvat julgelt jagada ja arvamust avaldada

 \ Aidake tutvustada Euroopa kodanikualgatuse rändkampaania osana 
korraldatavaid eelseisvaid üritusi. Siit leiate eelseisvate ürituste kohta 
korrapäraselt ajakohastatud teavet.
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Tööriistad    
• Sotsiaalmeediapostitused
• Videod
• Sotsiaalmeedia visuaalmaterjalid

Kõik eespool nimetatud tööriistad on allalaadimiseks kättesaadavad 
Euroopa kodanikualgatuse teabevahetuse lehel:  
https:/europa.eu/citizens-initiative/communication-material




