
E U R O P O S 
S Ą J U N G A

  
Kaip tapti
informacijos 
skleidėju

EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVA 



Kad piliečių iniciatyvų būtų daugiau ir jose 
dalyvautų bei jas palaikytų daugiau piliečių, 
Europos piliečių iniciatyvos priemonė turi būti 
žinoma visiems europiečiams. Todėl Europos 
Komisija įsipareigojo didinti informuotumą 
visose ES šalyse ir ragina suinteresuotuosius 
subjektus įsitraukti ir užtikrinti, kad apie 
Europos piliečių iniciatyvą būtų žinoma 
plačiau.    
Kiekvienas gali prisidėti prie žinios apie Europos piliečių iniciatyvą skleidimo 
ir populiarinti priemonę savo tinkle. 

Visomis ES kalbomis skelbiamas specialus komunikacijos medžiagos 
priemonių rinkinys. Jis gali būti naudojamas toks kaip parengtas arba 
pritaikytas. Ši įvairi medžiaga leis jums parodyti, kuo priemonė unikali, kodėl 
piliečiai turėtų ja naudotis, ir konkrečiai paaiškinti, kaip ji veikia. 

Kampanijos priemonių rinkinį sudaro: 

 \ medžiaga, kurią galite skelbti savo interneto svetainėje, pavyzdžiui, 
naujienų straipsnis ir interneto reklamjuostės;

 \ medžiaga, kurią galite platinti savo socialinės žiniasklaidos kanalais: 
filmukai, iliustracinė medžiaga, tekstai ir kt.;

 \ medžiaga, kurią galite platinti renginiuose: infografikai, lankstinukas, 
pranešimo skaidrės ir kt.; 

 \ komunikacijos medžiaga, kurią galite naudoti informuodami savo tinklą, 
pavyzdžiui, e. laiško tekstas ir kampanijos apžvalga. 
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1. Apžvalga 



2. Savo tinklo informavimas 
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Informuotumo apie Europos piliečių iniciatyvą 
didinimas iš pradžių gali pasirodyti sudėtingas 
uždavinys. Siūlome pradėti savo tinkle – tai 
auditorija, kuri jau klauso jūsų skleidžiamos žinios 
ir žino apie jūsų veiklą. 

Kaip skleisti informaciją? 

Vykdant kasdienę veiklą informuoti savo tinklą galima daugybe būdų. Svarbiausia 
yra reguliariai informuoti apie priemonę tinklaraščių įrašais, straipsniais, trumpa 
informacija, e. laiškais, telefono skambučiais ir kt. Svarbu nuolat teikti naują 
informaciją, kad jūsų tinklas žinotų padėtį ir neišblėstų jo susidomėjimas. 

Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kaip galite pasinaudoti mūsų priemonių rinkiniu, 
kad lengviau informuotumėte apie Europos piliečių iniciatyvą: 

 \ įtraukite trumpą straipsnį apie Europos piliečių iniciatyvą į savo interneto 
svetainę ir savo naujienlaiškį; 

 \ savo interneto svetainėje ir savo naujienlaiškyje paskelbkite pokalbį arba 
tinklaraščio įrašą pateikdami išsamesnės informacijos apie Europos piliečių 
iniciatyvą; 

 \ savo interneto svetainėje ir savo „YouTube“ kanale paskelbkite filmukų, 
paaiškinančių, kaip veikia Europos piliečių iniciatyva, ir nušviečiančių svarbiausius 
jos privalumus;

 \ sukurkite naujienų pranešimą savo svetainėje kaskart, kai įregistruojama nauja 
iniciatyva;

 \ savo svetainėje įdėkite interneto reklamjuostę;

 \ tiesiogiai (e. paštu ir telefonu) kreipkitės į savo narius, kuriuos galbūt galėtų 
sudominti perspektyva imtis iniciatyvos, kad jie sužinotų, jog turi tokią galimybę; 

 \ savo žiniasklaidos kontaktiniams asmenims išsiųskite pranešimų spaudai ir 
medžiagos.
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Priemonės 

• Naujienų straipsnis 
• Interneto reklamjuostės
• Filmukai, paaiškinantys, kaip veikia Europos piliečių iniciatyva 
• E. laiško tekstas savo nariams
• Kampanijos apžvalga
• 



3. Informuotumo didinimo renginių orga  
 nizavimas arba dalyvavimas juose 
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Renginiai yra geras būdas susitikti su 
suinteresuotaisiais subjektais, dalytis informacija 
ir keistis idėjomis. Renginio organizavimas arba 
paprasčiausiai dalyvavimas jame suteikia jums 
galimybę skleisti informaciją apie Europos piliečių 
iniciatyvą. 

Kaip kalbėti apie Europos piliečių iniciatyvą per 
informuotumo didinimo renginį? 

Galite pristatyti priemonę dalyviams, suteikdami jiems vertingos informacijos ir 
paragindami įsitraukti, pradėti iniciatyvas arba pasirašyti jau esamas ir toliau skleisti 
žinią. Renginiai taip pat yra proga platinti spausdintą medžiagą – infografikus, 
lankstinukus ir kt.

Ką galite padaryti: 

 \ per metinį narių susirinkimą suorganizuokite Europos piliečių iniciatyvai skirtą 
darbo grupę;

 \ renginyje perskaitykite pranešimą apie Europos piliečių iniciatyvą;

 \ skaitydami pranešimą parodykite Europos piliečių iniciatyvos filmukų; 

 \ surenkite neformalią diskusiją savo būstinėje; 

 \ parenkite internetinių seminarų Europos piliečių iniciatyvos tema, per kuriuos 
aptariama priemonė ir įvairūs jos aspektai; 

 \ tapkite vienu iš didesnio su dalyvaujamąja demokratija susijusio renginio 
organizatorių;

 \ per renginį savo stende platinkite spausdintą medžiagą apie Europos piliečių 
iniciatyvą.
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Priemonės 

• Pranešimo apie Europos piliečių iniciatyvą skaidrės
• Infografikai
• Informacijos suvestinė
• Lankstinukas
• Atvirukas
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4. Socialinės žiniasklaidos naudojimas

Socialinė žiniasklaida – svarbus kanalas, kuriuo 
galite informuoti suinteresuotuosius subjektus, 
sudominti savo auditoriją ir sukurti bendruomenę.

Kaip populiarinti Europos piliečių iniciatyvą 
socialinėje žiniasklaidoje? 
Yra begalė būdų įsitraukti ir skleisti žinią įvairioje socialinėje žiniasklaidoje – tinkluose 
„Facebook“, „Twitter“, „Instagram“. Parengėme kelias priemones, kurios jums padės 
tai daryti.  

Kelios idėjos, kaip naudotis socialine žiniasklaida populiarinant priemonę: 

 \ savo socialinės žiniasklaidos paskyrose reguliariai skelbkite turinį apie Europos 
piliečių iniciatyvą naudodamiesi parengtais socialinės žiniasklaidos įrašais; 

 \ paskelbkite trumpų filmukų, sukurtų socialinei žiniasklaidai, kad sudomintumėte 
savo auditoriją; 

 \ įkelkite Europos piliečių iniciatyvos filmukų į savo „YouTube“ kanalą;

 \ paskelbkite iliustracinės medžiagos su Europos piliečių iniciatyvos faktais ir 
skaičiais; 

 \ dalykitės turiniu apie Europos piliečių iniciatyvą, paskelbtu pagrindiniais Europos 
Komisijos kanalais tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „LinkedIn“, ir 
reaguokite į jį. Europos Komisija aktyviai informuoja apie priemonę socialinėje 
žiniasklaidoje, tad nedvejodami dalykitės tuo turiniu ir jį komentuokite;

 \ padėkite reklamuoti būsimus renginius, organizuojamus vykdant Europos 
piliečių iniciatyvos informacijos kampaniją. Reguliariai skelbiamą naujausią 
informaciją apie būsimus renginius galite rasti čia. 
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Priemonės  

• Socialinės žiniasklaidos įrašai
• Filmukai
• Socialinei žiniasklaidai skirta iliustracinė medžiaga

Tutti gli strumenti elencati sopra possono essere scaricati 
dalla pagina dedicata alla comunicazione dell’iniziativa 
dei cittadini europei: https:/europa.eu/citizens-initiative/
communication-material
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