
Vote for Europe
Evaluation report
Raport ewaluacyjny

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym  
Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają  
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość.



CELE I ZAKRES EWALUACJI
Aims And scoPE of EvAluATion

cele i zakres ewaluacji zostały określone we wnio-
sku.
Zgodnie z założeniami określonymi w projekcie 
(wniosku) ewaluacja miała charakter bieżący  
i wewnętrzny. Ewaluacja została przeprowadzona 
zgodnie założeniami, na wszystkich etapach pro-
jektu tzn. promocji, szkoleń i wydarzeń. Zgodnie  
z założeniami oraz harmonogramem przyjętymi we 
wniosku, odbyło się również dnia 8 czerwca 2009 
spotkanie Partnerów podsumowujące projekt, 
na którym omówiono również wstępne rezultaty  
ewaluacji.

The aims and the scope of evaluation were de-
fined in the application form.
As planned, the evaluation was conducted on 
an on-going and internal basis, and included all 
phases of the project: its promotion, trainings and 
events. in accordance with the schedule, the  
summarizing and evaluation meeting between 
partners was held on June 8th, 2009. Evaluation  
results and follow-up ideas were discussed.
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liczba młodych ludzi i liderów młodzieżowych  
zaangażowanych w projekt: 500
liczba zaplanowanych działań: 8 szkoleń, 20 wy-
darzeń, 2 konferencje prasowe, ok. 1000 mini-
warszatów przeprowadzonych przez uczestników  
szkoleń
liczba mediów wspierających: 10
liczba partnerów: 5
liczba młodych ludzi korzystających pośrednio  
i bezpośrednio z projektu: 100 000

number of youth and young leaders involved in 
the project: 500
number of planned activities: 8 trainings, 20 events, 
2 press conferences, 1000 participants in cascade 
trainings 
number of supporting media: 10
number of partners: 5
number of young people benefiting directly and 
indirectly from the project: 100 000

All the quantity indicators were achieved. They 
were even increased: as they were 9 trainings, 47 
events, and there were more than 1000 partici-
pants in cascade trainings. The data was gathered 
by the project coordinator in Amicus society and is 
presented in the formal report.

W ewaluacji zaplanowano 
następujące ilościowe rezultaty  
projektu:

The quantity indicators were  
as follows:

�

Wszystkie wskaźniki ilościowe zostały osiągnięte,  
a nawet zostały przekroczone: odbyło się 9 war-
sztatów szkoleniowych, miało miejsce 47 wyda-
rzeń/imprez zostały osiągnięte, a w szkoleniach 
kaskadowych uczestniczyło więcej niż 1000 uczest-
ników. dane ilościowe zostały zebrane przez  
koordynatora projektu w Towarzystwie Amicus  
i zostały przedstawione w raporcie końcowym pro-
jektu.



określono następujące wskaźniki sukcesu:

materiały dostarczone w zaplanowanej ilości  
i zaplanowanym czasie,
prasa, Tv, media poinformowane,
ilość informacji w mediach,
ilość młodych obecnych podczas imprez,
ilość ofert zgłoszonych w konkursach,
pozytywne odpowiedzi ankietach.

dane ilościowe zostały zebrane przez koordynato-
ra projektu z Towarzystwa Amicus i zostały przed-
stawione w raporcie końcowym projektu.
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The success indicators were defined as follows:

materials delivered according to schedule
and in the quantity planned,
press, Tv, media coverage,
number of news features in the media,
number of young people present at events,
number of proposals in the competition call,
positive answers in surveys.

The quantitative data was gathered by the project 
coordinator in Amicus society and they are pre-
sented in the formal report.
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Każde z 8 szkoleń było stopniowo oceniane przez 
ewaluatorkę (obecną na 4 warsztatach), a na-
stępnie przez zespół trenerski i partnerów regional-
nych. Ten rodzaj ewaluacji uczestniczącej służył 
podnoszeniu jakości warsztatów szkoleniowych, 
a także dyskusji o problemach i pomysłach, jakie 
wynikły podczas warsztatów. Został przygotowany 
kwestionariusz, który odzwierciedla opinię uczestni-
ków. Ponieważ szkolenia zakończyły się w kwietniu, 
stąd proces ewaluacji szkoleń został zakończony  
w maju, a wstępne rezultaty zostały przedstawione 
na spotkaniu Partnerów w czerwcu 2009. 
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Each training was evaluated on its completion 
by the evaluator (present at 4 of them), by the 
trainees and by regional partners. The evaluation 
served to improve every training and to discuss 
ideas which came up during particular workshops. 
A questionnaire was prepared by the evaluator to 
find out the opinions of participants. The trainings 
were completed in April. The evaluation followed 
in may and its results were presented at the Partners’ 
meeting in June 2009.
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Ewaluacja została oparta na danych zbieranych 
w regionach wg określonego standardu i odesła-
na do organizacji wnioskującej. Wszystkie informa-
cje z regionów zostaną przedstawione w końcowej 
ewaluacji, a także częściowo umieszczone na stro-
nie internetowej.
Wydarzenia/imprezy miały być oceniane według:

liczby uczestniczących osób,
liczby wolontariuszy podczas wydarzeń,
liczba osób uczestniczących w konkursach,
informacji medialnych,
liczby osób poinformowanych,
sonda internetowa: „czy podobało ci 
się...?”,„czy uważasz, że...?”

Evaluation was based on the data gathered in re-
gions in accordance with accepted standards by 
Amicus society, the leader organisation. The infor-
mation collected was presented in the final evalu-
ation report and summarized on the project’s web-
site.
Events were to be evaluated based on:

the number of participants,
the number of volunteers present,
the number of contest participants,
media coverage,
dissemination,
internet poll: “did you like...?”,“do you think 
that…?”
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W ewaluacji szkoleń przyjęto następujące kryteria:

trafność (ang. relevance) - pozwoli ocenić, w jakim 
stopniu cele szkolenia odpowiadały głównemu 
celowi, a więc promocji głosowania do Parlamen-
tu Europejskiego w czerwcu 2009, dostarczeniu  
wiedzy o sprawach europejskich, zachęceniu  
młodych ludzi do głosowania.

ii. Realizacja ewaluacji
ii. Evaluation process

The following criteria were adopted:

relevance, in order to asses to what extent the 
specific training objectives matched the main  
objective of the project, which was to promote the 
participation in the European parliamentary elec-
tions in June 2009, to disseminate the knowledge of 
Eu-related issues, and to encourage youth to cast 
their vote in the coming elections.
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ii.1 metodologia i narzędzia:
ii.1 methodology and instruments:

SZKoLEnIA
TRAInInGS



Pytania ewaluacyjne:

1. czy wytworzony moduł szkoleniowy odpowiadał 
potrzebom założonych grup docelowych, zwłasz-
cza młodych ludzi?
2. czy przedstawiona wiedza oraz sposób prowa-
dzenia zajęć podnosił wiedzę nt. spraw europej-
skich?
3. czy szkolenie, moduł szkoleniowy, zachęcało do 
głosowania w wyborach europejskich?

skuteczność (ang. effectiveness) - pozwoli oce-
nić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zde-
finiowane na etapie programowania wpływu zo-
stały osiągnięte.

Pytania ewaluacyjne:
1. czy zakładane rezultaty ilościowe i jakościowe 
zostały osiągnięte? 
2. czy szkolenie, przedstawiony moduł, mogło zo-
stać przeprowadzony kaskadowo przez uczestni-
ków samodzielnie?
3. czy szkolenie może być używane w przyszłości?

Evaluation questions:

1. did the training module designed correspond to 
the needs of target groups, and of young people 
in particular?
2. did the information presented and the teach-
ing methods used help increase the knowledge of  
Eu-related issues?
3. did the training module encourage youth to 
vote in the European parliamentary elections?

effectiveness, in order  to assess to what extent the 
objectives defined in the initial stage were met.

Evaluation questions:
1. Were the expected quantitative and qualitative 
indicators achieved?
2. can the module presented be conducted by 
participants independently on a cascade basis?
3. can the training module be re-implemented in 
the future?
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W celu odpowiedzi na powyższe pytania kluczowe, 
odnoszące się do kryteriów ewaluacyjnych, przy-
gotowano ankietę ewaluacyjną, którą uczestnicy 
8 szkoleń wypełniali dobrowolnie na zakończenie 
szkolenia.
Ponadto na zakończenie szkolenia trenerki prze-
prowadzały ewaluację jakościowa w formie ak-
tywnej.

uczestnicy odpowiadali na pytania:
czy szkolenie podniosło Twoją wiedzę nt. 
instytucji, spraw europejskich?
czy zamierzasz głosować w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego?
czy myślisz, że są osoby w najbliższym 
otoczeniu, które zachęcisz do głosowania?
czy zamierzasz wykorzystać moduł 
w przyszłości?
czy podobało ci się szkolenie?

Kolejnym narzędziem, służącym weryfikacji ilości 
przeprowadzonych warsztatów przez multiplikato-
rów, jest liczba certyfikatów wydanych po przepro-
wadzonych i udokumentowanych szkoleniach.

in order to find answers to the key questions asked 
above, a questionnaire was prepared, which the 
trainees were asked to complete on a voluntary 
basis on the completion of each of the 8 trainings 
conducted.
in addition, after each training, the trainers con-
ducted an interactive qualitative evaluation.  

Participants were asked the following questions:
did the training increase your knowledge of  
Eu-related issues and institutions?
are you going to vote in the European  
parliamentary elections?
are there people in your immediate envi-
ronment whom you think you will be able to  
persuade to participate in the elections?
are you going to use the module in the future?
did you enjoy the training?

The number of certificates awarded after  
documented trainings provided an additional  
instrument to verify the number of workshops  
conducted by project multipliers.
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iii. Zebrane dane
iii. data gathered

Przeprowadzono 8 szkoleń wg następującego harmonogramu:
Eight trainings were conducted according to the following schedule:

DATA SZKoLEnIA KTo? 
nazwa partnera

Gdzie? 
dla jakich województw?

DATE WHo? 
Partner

WHERE? 
Which voivodship

10 - 11.02.2009 fundacja viribus limanowa, woj. małopolskie

25 - 26.02.2009 fundacja Together Polska Krośnice, woj. dolnośląskie, lubuskie  
i łódzkie

8 - 10.03.2009 Towarzystwo Amicus Warszawa, woj. mazowieckie

11 - 12.03.2009 Towarzystwo Amicus Białystok, woj. podlaskie,  
woj. warmińsko-mazurskie

24.03. - 25.03.09 stowarzyszenie instytut Zachodni Poznań, woj. wielkopolskie,  
kujawsko-pomorskie

26 - 27.03.09 fundacja Progredi międzywodzie, woj. zachodniopomorskie, 
pomorskie

16.04 - 17.04.2009 fundacja viribus Katowice, woj. śląskie, opolskie

15.04 - 16.04 2009 fundacja nowy staw nasutów k/lublina, woj. lubelskie, podkar-
packie, świętokrzyskie
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szkolenia zostały zrealizowane w zaplanowanym czasie, zgodnie z harmonogramem. Jedynie ze 
względów obiektywnych (awaria sali) nastąpiło częściowe nałożenie się 2 terminów szkolenio-
wych, jednak nie wpłynęło to na istotną zmianę harmonogramu oraz liczbę uczestników.
Ponadto fundacja Together Polska zorganizowała dodatkowe szkolenie we Wrocławiu w dniu 
28.03.09, ze względu na pozostałe środki po pierwszym szkoleniu.

Each training was conducted at the time specified in the schedule. due to objective reasons 
(venue problems), two trainings partially overlapped in time, but this did not affect the schedule 
or the number of participants in any significant way. Thanks to the financial resources remaining 
after the first workshop, fundacja Together Polska was able to organize an additional training in 
Wrocław on march 28, 2009.
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moduł został opracowany tak jak zaplanowano 
w styczniu, a następnie po pierwszym szkoleniu  
w limanowej oraz pierwszej ewaluacji, skorygowa-
ny i rozesłany elektronicznie do koordynatorów re-
gionalnych, którzy zapewniali organizację, logisty-
kę oraz promocje warsztatów. Pakiet materiałów 
zawierał wstępną informację o szkoleniu, program, 
niezbędnik warsztatowy, materiały szkoleniowe do 
wykorzystania na miejscu oraz do rozesłania po 
szkoleniu, ankietę ewaluacyjną, filmy i prezenta-
cje.
materiały spełniały założenia projektu w pełni, 
odpowiadały uczestnikom i spotkały się z dużym 
zainteresowaniem, ze względu na ich zwięzłość,  
a także na atrakcyjność niektórych gier i filmów.

As planned, the module was first designed in Janu-
ary, corrected after the first training session and 
evaluation in limanowa, and then sent to the  
regional coordinators charged with the organiza-
tion, logistics, and promotion of the workshops. 
The material package contained an introduction 
to the training, its program, workshop kit, training  
materials to use on the spot and to distribute after 
the workshop, as well as an evaluation question-
naire, short films and presentations.
The materials met the objectives of the project in 
full. They also satisfied the participants, who found 
them particularly interesting thanks to their con-
ciseness, as well as thanks to the attractive short 
films and games proposed.
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W szkoleniach wzięło udział 328 osób, zgodnie  
z listami uczestników. 
Ankiety zostały wypełnione przez 176 osób, co 
oznacza liczbę zwrotów na poziomie 54%, a więc 
przez większość uczestników.

According to attendance lists, 328 people took 
part in the trainings.
Questionnaires were completed by 176 people, 
which makes for a majority of 54% of all partici-
pants.
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Miejsce  
szkolenia Nauczyciele Młodzież  

szkolna, studenci
Przedstawicie-
le NGOs

Inne np. instytucje 
państwowe; biblioteki, 
agencje itp. oraz samo-
rządy

Razem

Place Teachers
High school and 
university  
students

NGO  
representatives

Other, such as national 
institutions, libraries, 
agencies, local govern-
ments, etc

Total

limanowa 24 24 48

Krośnice 8 9 14 31

Warszawa 13 10 � 4 ��

Białystok 27 12 1 40

Poznań 19 1 13 4 37

międzywodzie 7 4 16 14 41

Wrocław � 8 11

Katowice 30 1 16 47

nasutów 7 30 � 40

RAZEm/ToTAL 135 94 77 22 328

uczestnicy szkoleń:
Participants:
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The table suggests that the training had the largest turnout of teachers, followed by a similar 
number of youth and nGo workers. 22 persons employed in national or local government  
institutions, however, also took part (data gathered by regional coordinators).

The data collected in questionnaires indicates that participants under the age of 30 consti-
tuted 45% of all respondents. it can be said, therefore, that the workshops intended for project 
multipliers alone involved the target group (youth) at a significant level.

Z zestawienia widać, iż w szkoleniu wzięło udział najwięcej nauczycieli, dane dot. młodzieży 
oraz nGos wskazują na podobny poziom, ponadto w szkoleniach uczestniczyły 22 osoby zwią-
zane z instytucjami państwowymi bądź samorządowymi (dane zebrane przez koordynatorów 
regionalnych).

dane z ankiety wskazują, iż uczestnicy w wieku do lat 30 stanowili 45% respondentów, tym sa-
mym można stwierdzić, iż same warsztaty dla multiplikatorów zaangażowały grupę docelowa 
projektu (młodzież) w znaczącym stopniu.

16

uc
ze

st
ni

cy
 sz

ko
le

ń:
Pa

rti
ci

pa
nt

s:



Wyniki ilościowe:

LImAnoWA
liczba wypełnionych ankiet: 37
słabe strony, wskazano w 6 ankietach
PoZnAń
liczba wypełnionych ankiet: 28
słabe strony wskazano w 7 ankietach 
miĘdZYWodZiE
liczba wypełnionych ankiet: 15
słabe strony wskazano w 3 ankietach 
WARSZAWA 
liczba wypełnionych ankiet: 23
słabe strony wskazano w 4 ankietach
KRoŚnicE
liczba wypełnionych ankiet: 24
słabe strony wskazano w 3 ankietach
BiAŁYsToK
liczba wypełnionych ankiet: 24
słabe strony wskazano w 8 ankietach
nASUTÓW
liczba wypełnionych ankiet: 25
słabe strony wskazano w 4 ankietach

Quantitative results:

LImAnoWA
questionnaires completed: 37
weak points were indicated in 6 questionnaires
PoZnAń
questionnaires completed: 28
weak points were indicated in 7 questionnaires 
miĘdZYWodZiE
questionnaires completed: 15
weak points were indicated in 3 questionnaires
WARSZAWA 
questionnaires completed: 23
weak points were indicated in 4 questionnaires
KRoŚnicE
questionnaires completed: 24
weak points were indicated in 3 questionnaires
BiAŁYsToK
questionnaires completed: 24
weak points were indicated in 8 questionnaires
nASUTÓW
questionnaires completed: 25
weak points were indicated in 4 questionnaires
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Ankiety nie przeprowadzono w Katowicach, lecz była tam obecna ewaluatorka.

Z powyższych danych wynika, iż na 176 otrzymanych ankiet, respondenci wskazali słabe stro-
ny w 35 ankietach, co stanowi 19,88% wszystkich respondentów. oznacza tro również, iż 80%  
respondentów zauważyło jedynie mocne strony projektu.

The questionnaires were not completed in Katowice, but an evaluator was present on the 
spot.

The data suggests that out of 176 questionnaires completed, 35 indicated weak p oints in the 
training, which accounts for 19,18% of all respondents. As many as 80% of respondents mentio-
ned only the strong points of the project.
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słabe strony:
najczęściej wskazywano na sprawy dot. zbyt licz-
nych grup, zbyt małych sal, braku miejsca, zmę-
czenia. W sprawach merytorycznych zdarzały się 
oceny krytyczne wobec niektórych sesji, sposobu 
prowadzenia – nadmiar lub brak możliwości dysku-
sji, filmów bądź prezentacji.

mocne strony:
Za mocną stronę uznano interaktywny sposób pro-
wadzenia warsztatów, dużo gier oraz możliwości 
dyskusji. Bardzo pozytywnie oceniono prowadzą-
ce.

Wzrost wiedzy nt. struktur i działania unii Europej-
skiej oraz Parlamentu Europejskiego

W ankiecie zadano pytanie, czy warsztaty pogłę-
biły wiedzę nt. struktur i działania unii Europejskiej 
oraz Parlamentu Europejskiego (pyt. 3 ankiety). Ze 
176 respondentów,158 osób stwierdziło, iż warszta-
ty pogłębiły ich wiedzę w temacie, co stanowi po-
nad 90% respondentów. 

Zachęcanie do udziału w wyborach:

Tu osiągnięto jeszcze lepszy wynik, na pytanie:
czy warsztaty „Wybierz Europę” mogą przyczynić 
się do zwiększenia udziału w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego? Aż 167 uczestników odpo-
wiedziało twierdząco.

dane z ankiet uzyskiwały również potwierdzenie  
w trakcie obserwacji ewaluacji w trakcie szkolenia, 
gdzie za każdym razem prawie wszyscy uczestni-
cy szkolenia występowali do środka, gdy mieli tam 
wejść uczestnicy, którzy pogłębili swoją wiedzę, 
uczestnicy, którzy pójdą głosować oraz ci, którzy 
zachęcą innych do głosowania.
 



Weak points:
The weak points frequently indicated concerned 
the number of participants in each group (too 
high), the lack of space in rooms (too small), and 
general fatigue. 
several participants raised problems related to 
the way in which some sessions were conducted 
(too much or too little discussion, films, or presenta-
tions).

strong points:
The interactive character of the workshop, as well 
as games and discussions were considered the 
project’s strongest points. The trainers were also 
evaluated in a very favourable way.

increase in the knowledge of structures and activi-
ties of the European union and the European Par-
liament

in the questionnaires, respondents were asked 
whether or not the workshop broadened their 
knowledge of the structures and activities of the 
European union and the European Parliament 
(question no.3). out of 176 respondents, 158 (over 
90%) replied in the affirmative.

Encouragement to participate in the elections:

An even better result was achieved here. 
The question: can the workshop „vote for Europe” 
help increase the participation in European parlia-
mentary elections?” was answered in the affirma-
tive by as many as 167 participants.

The data collected by means of questionnaires 
was confirmed by the evaluations carried out dur-
ing the workshop. Almost all participants stepped 
out every time they were asked to enter a circle if 
they feel they increased their knowledge, or if they 
would vote in the elections or encourage others to 
vote.
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Przeprowadzone badanie ewaluacyjne odpowie-
działo na podstawowe pytania założone w meto-
dologii.

Projekt okazał się trafny i skuteczny.

REZulTATY/WniosKi
REsulTs/conclusions

The evaluation answered the basic questions as 
defined in the methodology.

tHe Project Proved to Have been relevant and  
effective.
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szkolenie odpowiadało na potrzeby młodych ludzi 
jak i wybranych multiplikatorów. Poza wskazanymi 
powyżej danymi, w ankiecie zadano również pytania 
otwarte dotyczące potrzeb młodych ludzi odnoś-
nie wiedzy o Europie oraz ich  braku motywacji do 
głosowania. uzyskane odpowiedzi wskazują również 
trafność potrzeby podniesienia wiedzy, związania jej 
z bezpośrednim doświadczeniem życiowym, wskazy-
wanie na podnoszenie świadomości wagi każdego 
pojedynczego głosu (tu bardzo pozytywnie oceniana 
gra symulacyjna z warsztatów, gdy głosowali wszyscy 
w pierwszej turze, a tylko niektórzy w drugiej).

90% ucZEsTniKÓW sZKolEniA PoGŁĘBiŁo 
sWoJĄ WiEdZĘ o PRoBlEmATYcE unii EuRo-
PEJsKiEJ i PARlAmEnTu EuRoPEJsKiEGo

95% ucZEsTniKÓW BYŁo GoToWYcH WZiĄĆ 
udZiAŁ W GŁosoWAniu do PARlAmEnTu 
EuRoPEJsKiEGo
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The training succeeded in meeting the needs of young 
people and selected project multipliers. Aside from the 
data quoted, the questionnaires posed open-ended 
questions concerning specifics needs of young people 
with respect to their knowledge about Europe and their 
motivation to vote. The responses point to the impor-
tance of awareness-raising, especially as concerns the 
direct link between knowledge and everyday life and 
the importance of every single vote in determining elec-
tion results (a simulation game was suggested during the 
training, which showed that all participants were ready to 
vote in the first round, but only a fraction in the run off).

90% PARTiciPAnTs sAid THEY incREAsEd THEiR 
KonWlEdGE ABouT THE EuRoPEAn union 
And THE EuRoPEAn PARliAmEnT

95% PARTiciPAnTs sAid THEY WERE REAdY To 
TAKE PART in THE EuRoPEAn PARliAmEnTARY 
ELECTIonS
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szkolenia zostały przeprowadzone w zaplanowa-
nym czasie, uczestniczyło w nich 328 osób, na-
stępne 1000 zostało przeszkolonych przez multipli-
katorów. Wskaźniki ilościowe zostały osiągnięte. Ze 
względu na duży udział nauczycieli w warsztatach 
należy sądzić, iż moduł ten będzie nadal wykorzy-
stywany w pracy szkolnej (nauka o społeczeństwie) 
jak i w klubach europejskich. 

certyfikaty (nie posiadające państwowej wartości) 
wskazują, iż ludzie są zainteresowani tą tematyką 
oraz dalszą pracą, którzy również przeprowadzili 
warsztaty samodzielnie.

Za dużą wartość dodaną projektu wskazano formę 
warsztatów, odpowiednią dla ludzi w każdym wie-
ku, a przede wszystkim dla młodzieży.

The trainings were conducted at the time sched-
uled 328 people took part and 1000 were trained 
as project multipliers. Projected quantitative indi-
cators were achieved. since so many teachers 
participated in the training, it could be expected 
that the module will continue to be implemented 
in schools (civic education), as well as in European 
clubs.

The number of certificates issued attests to the fact 
that there are many people interested in the sub-
ject and willing to continue working in the field, 
who are ready to conduct their own workshops on 
an independent basis.

The form of the workshop, appropriate for the par-
ticipants of all ages, and for youth in particular, 
was considered an important added value of the 
project.
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organizacje, osoby prowadzące tego typu szkole-
nia muszą brać pod uwagę ich interaktywną for-
mę i zadbać o odpowiednie sale oraz odpowied-
nio ograniczać liczby uczestników.

Grupą bardzo zainteresowaną projektem okazali 
się nauczyciele, których należy brać pod uwagę 
również w projektach edukacji nieformalnej.

Parlament Europejski powinien być promowany 
oraz wiązany z życiem obywateli nie tylko przy oka-
zji wyborów.

młodzi ludzie odczuwają potrzebę wiedzy o dzia-
łalności Parlamentu Europejskiego.
dyskusja o Parlamencie Europejskim, jego promo-
cja powinna wskazywać na związki z życiem oby-
wateli na poziomie codziennym i europejskim, nie-
koniecznie narodowym.

Kampanie powinny wskazywać znaczenie każde-
go głosu obywatela.
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organizations and individuals wishing to conduct 
workshops of a similar kind need to account for 
their interactive character, to provide appropri-
ate venues and to limit the number of participants  
accordingly.

Teachers proved to be particularly interested in the 
project. This group should, therefore, be taken into 
account in other projects relating to non-formal 
education

The European Parliament should be promoted and 
the link between its activities and the everyday life 
of European citizens should be underscored at all 
times.

Young people feel the need to broaden their 
knowledge about the European Parliament. The 
discussion about the Parliament should focus on 
demonstrating the direct connection between the 
Parliament and the lives of European citizens on a 
European, and not only national, scale.

Election campaigns should emphasise that the 
vote of every single citizen counts.
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