
QYTETARË ME AFTËSI TË KUFIZUARA

MË 8 QERSHOR, 2014

DILNI DHE VOTONI!

MOS LEJONI QË VENDIMET 
PËR NE TË MERREN 

PA NE 
V T O V T O

V T O V T O



Mbi 200,000 qytetarë të Kosovës kanë 

një a�ësi të kufizuar.

Zëri i tyre është i rëndësishëm për zhvillimin e një shoqërie 
demokra�ke dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë. 

Saktësisht njëjtë si për çdo qytetar tjetër të Kosovës.

KOSOVA ËSHTË MË E MIRË 
KUR TË GJITHË JANË TË PËRFSHIRË!

Më 8 qershorë, 2014 votoni për 
NJË PARTI POLITIKE

dhe deri në PESË KANDIDATË 
që ju i keni zgjedhur

 Votojnë lirshëm dhe pa frikë për një par� poli�ke dhe deri në pesë kandidatë të zgjedhur 
nga ATA vet;

 Votojnë në fshehtësi;
 Jenë të informuar në lidhje me procesin e vo�mit në mënyrën që ata e kuptojnë;
 Jenë të shoqëruar në vo�m nga një person të cilin ata e zgjedhin me vullne�n e tyre.

QYTETARË ME AFTËSI TË KUFIZUARA KANË TË DREJT TË:



200,000 VOTUES 
ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

MUND TË KENË NJË NDIKIM TË MADH

DIL DHE VOTO!
RRETH QASJËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR NË PROGRAMIN E MONITORIMIT

Më 8 qershor, zgjedhjet e vi�t 2014 për Kuvendin e Kosovës, HandiKOS dhe Demokracia në Veprim do të kenë 
mbi 230 monitorues në vlerësimin e çasjes në zgjedhje për personat me a�ësi të kufizuara. Kjo është hera e parë 
që një lloj i �llë i monitorimit bëhet në Kosovë.



Gjatë periudhës së fushatës zgjedhore, mbi 30 njerëz me a�ësi të 
kufizuara janë duke i monitoruar përga�tjet e zgjedhjeve dhe fushatën e 

par�ve poli�ke. Ata janë duke monitoruar që ak�vitetet e fushatës të jenë të 
çasshme për njerëzit me a�ësi të kufizuara dhe që fushata mbulon çështje të 

rendësishme për njerëzit me a�ësi të kufizuara. Ata janë gjithashtu duke monitoruar 
informacionin mbi zgjedhjet të ofruar për njerëzit me a�ësi të kufizuara dhe përga�tjet e bëra 

që vo�mi të jetë i çasshëm për personat me a�ësi të kufizuara.

Mbi 200 njerëz me a�ësi të kufizuara do të vëzhgojnë në qendrat e vo�mit në Ditën e Zgjedhjeve, 
monitorojnë që votuesit me a�ësi të kufizuara janë trajtuar me respekt, nuk janë frikësuar dhe që janë në 

gjendje të votojnë lirshëm dhe në fshehtësi. Ata janë duke shikuar nëse inforomacioni mbi procesin e 
vo�mit është në dispozicion në formatet e çasshme për njerëzit me a�ësi të kufizuara, disponueshmërinë e 
materialeve që i lejojnë personat me a�ësi të kufizuara të votojnë pa u ndihmuar, çasshmërinë e 
vendvo�meve dhe kabinave të vo�mit dhe kontrolli në vo�min e asistuar.

PËR MË TEPËR INFORMACION MBI QASJEN E MONITORIMIT TË AFTËSISË SË KUFIZUARKONTAKTONI:

HandiKOS
Adresa: Dardania 4/7 lam. D-2 - Prish�në, Kosovë

Tel: +381 (0) 38 548 327
E-mail: handikos@handi-kos.org

Web: handi-kos.org

DnV
Adresa: Rr. Bajram Kelmendi Nr. 38 

Prish�në, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 248 038

Email: info@demokracianeveprim.org
Web: www.demokracianeveprim.org
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