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ĽUDIA S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: 

VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 

2019 NA MAXIMUM 

Inclusion Europe pripravila tento dokument, 

aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré 

nám ponúkajú európske voľby v roku 2019. 

Časti 1 a 2 sú pre priaznivcov inklúzie: 

pre sebaobhajcov, pre rodinných príslušníkov, pre 

každého, kto podporuje inklúziu a pre všetkých občanov 

Európskej únie (ďalej EÚ).  

Časť 3 je pre politické strany a ich kandidátky a 

kandidátov. Môžu ju využiť orgány zodpovedné za 

organizovanie volieb a tým umožniť, aby boli prístupné 

pre čo najväčší počet ľudí.  
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ČASŤ 2 

ČO MÔŽU ĽUDIA 

S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM, 

ICH PRÍBUZNÍ A VŠETCI 

PRIAZNIVCI INKLÚZIE UROBIŤ 

VO VOĽBÁCH 

V Inclusion Europe pripravili tento dokument, aby ste sa 

pripravili na európske voľby. 

HOVORTE S KANDIDÁTKAMI A KANDIDÁTMI A SO 

ZÁSTUPCAMI ICH POLITICKÝCH STRÁN. 

Zistite, kto kandiduje v európskych voľbách vo vašej 

krajine. 

Napíšte im, prípadne im zavolajte a požiadajte o 

stretnutie. 

1. Povedzte kandidátkam a kandidátom, aby 

poskytovali jasné a zrozumiteľné informácie o 

voľbách a o tom, čo budú robiť, ak budú 

zvolení. 

Povedzte im, čo znamená ľahko 

zrozumiteľný/čitateľný, a prečo je to dôležité. 
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2. Odporučte kandidátkam a kandidátom, aby sa 

stretávali s ľuďmi s mentálnym  postihnutím a 

ich príbuznými. 

Môžu sa stretnúť tam, kde chodia do školy alebo 

do práce.  

Alebo pripravte stretnutie, kde sa účastníci pýtajú 

kandidátok a kandidátov. 

Povedzte im, že je dôležité, aby počúvali, čo 

hovoria ľudia s mentálnym postihnutím a ich 

príbuzní. 

 

3. Povedzte kandidátkam a kandidátom, aby robili 

veci, ktoré sú pre vás a pre ďalších ľudí 

s mentálnym postihnutím a ich príbuzných 

dôležité. 

Povedzte im, čo by mali robiť, ak budú zvolení do 

EP. 

Môžete použiť niektoré odporúčania, ktoré sú 

uvedené v ďalšej časti volebného manifestu 

Inclusion Europe. 

Pridajte k nim vlastné názory a požiadavky, ktoré 

sú dôležité vo vašej krajine. 

Kandidátkam a kandidátom povedzte o tom, ako im 

môžete pomôcť vy. 

Mohli by ste napríklad povedať svojim známym, či sa 

kandidátka či kandidát zaujímajú o to, čo im hovoríte. 

Mohli by ste tiež zdieľať informácie o kandidátkach a 

kandidátoch a aj o tom, ako spolupracujú s ľuďmi 

s mentálnym postihnutím a ich príbuznými. 
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SPOJTE SA S OSTATNÝMI. 

Stretnite sa s ďalšími ľuďmi a porozprávajte sa o 

európskych voľbách. 

Pomôžte druhým pochopiť, prečo sú 

európske voľby dôležité pre vás a pre 

ďalších ľudí s mentálnym postihnutím a 

ich príbuzných. 

 

Povedzte im, čo je pre vás dôležité a ako môžu európske 

poslankyne a poslanci ovplyvňovať život. 

Povedzte im, aby tiež volili v európskych voľbách. 

Spolupracujte, aby ste dostali priestor v médiách. 

Porozprávajte sa so zástupcami na úradoch, aby 

pripravili prístupné voľby a neobmedzovali právo voliť. 

CHOĎTE VOLIŤ. 

Európske voľby sa budú konať 23. – 26. mája 2019.  

Každý štát si určuje deň volieb, na Slovensku je to         

25. máj 2019. 

Zapíšte si tento deň do kalendára, aby ste na voľby 

nezabudli.  

Choďte voliť. 

Váš hlas je dôležitý. 

 


