
   

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Szanowni Państwo! 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w działaniu realizowanym w ramach projektu „Młodzi 

Ambasadorzy Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 – VOTE HUNTERS”. W ramach akcji Vote 

Hunterzy, wyłonieni podczas konkursu „Młodzi Ambasadorzy Wyborów do Parlamentu Europejskiego 

2014”, będą dzielić się ze swoimi rówieśnikami przemyśleniami dotyczącymi uczestnictwa 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zachęcać ich do głosowania 25 maja. Wykorzystując moc 

autorytetu rówieśniczego, pragniemy uzmysłowić młodzieży wagę ich uczestnictwa w wyborach oraz 

(lub może przede wszystkim!) pokazać, że aktywność wyborcza jest po prostu „fajna”. Wyrażamy 

ogromną nadzieję, że swoim udziałem w projekcie przyczynią się państwo do kształtowaniu postaw 

obywatelskich wśród młodzieży z województwa śląskiego. W związku z tym zapraszamy do zgłaszania 

się szkoły, które chciałyby u siebie gościć naszych Vote Hunterów. 

Na czym polegają spotkania z Vote Hunterami?  

Vote Hunterzy to młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, laureaci konkursu „Młodzi Ambasadorzy 

Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 - VOTE HUNTERS”. Odwiedzają oni szkoły parami, 

z przygotowanymi krótkimi wystąpieniami dla uczniów Państwa szkoły. Ambasadorzy pokażą 

rówieśnikom jak Parlament Europejski wpływa na ich życie i uzmysłowią jak ważne jest głosowanie 

w tych wyborach. 

Jedno wystąpienie Vote Huntera trwa około 15 minut, zatem w ciągu jednej godziny lekcyjnej 

proponujemy 3 spotkania w 3 różnych klasach. Vote Hunterzy przemieszczać będą się od klasy do 

klasy w ciągu pojedynczej godziny lekcyjnej. Proponujemy zajęcie 2-3 godzin lekcyjnych w czasie 

jednej wizyty - w zależności od liczby zgłoszonych klas. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą 

zgłoszenia do klas trzecich i czwartych, ze względu na uprawniający do głosowania wiek uczniów 

tych klas. 

Co zyskuje goszcząca szkoła? 

Frekwencja wyborcza w grupie wiekowej 18 – 25 jest co roku najniższą wśród innych grup 

wiekowych. Biorąc pod uwagę ogólną niską frekwencję wyborczą w Polsce, niezwykle ważne jest, aby 

młode pokolenia już wchodząc w dorosłość, nabierały nawyku aktywnego uczestnictwa w procesach 

demokratycznych w naszym kraju. Spotkanie uczniów z Vote Hunterami daje szansę na podniesienie 

obywatelskiej świadomości uczniów z Państwa szkoły. 

Projekt „Młodzi Ambasadorzy Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 VOTE HUNTERS” 

prowadzony jest pod auspicjami Komisji Europejskiej. Szkoły, które wezmą udział w projekcie 

otrzymują certyfikat „Szkoły Młodych Ambasadorów Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014”. 

Kiedy i jak można się zgłaszać? 

Szkoły można zgłaszać od dnia otrzymania niniejszego maila do 14 marca włącznie. Zgłaszając chęć 

udziału w akcji prosimy w tytule maila wpisać „Spotkanie z Vote Hunterami” i przesłać na bieżący 

adres mailowy (karolina.klepadlo@fundacja.katowice.pl) formularz zgłoszeniowy, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego maila.  

Akcja spotkań z Vote Hunterami trwa od 1 marca do 11 kwietnia 2014 roku. 

mailto:karolina.klepadlo@fundacja.katowice.pl

