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e-mail: newspwd@yahoo.com

Persons  with Disabilities 
of Kosova

Persons  with Disabilities 
of Kosova

on the Rights of on the Rights of 

MÝNÝ OLÝMPÝYATMÝNÝ OLÝMPÝYAT

Milli KonseyMilli Konsey Farklara saygýlý olalým!Farklara saygýlý olalým!

Engellilerin insan haklarýyla ilgili gazeteEngellilerin insan haklarýyla ilgili gazete

Dünyamýza hoþ geldiniz!Dünyamýza hoþ geldiniz!Bu gazete, Priþtine'deki Amerikan 
Ofisi'nin yardýmýyla yayýn hayatýna 
baþladý
 “Bu giriþim Priþtine'deki Amerikan Ofisi 
tarafýndan desteklenmektedir.  
Düþünce, sonuç ve tavsiyeler 
müeliflere ait olmakla,  Hükümetin 
düþüncesidir, anlamýna gelmez”.

Bu sayýnýn finansmaný, Azýnlýk ile  
Multietnik Medyalara ve yan 
býrakýlmýþ diðer gruplara Destek 
Fonu'dan yapýlan baðýþla 
saðlanmýþtýr.
Bu Fon, Kosova Hükümeti tarafýndan 
oluþturulmuþtur.

Kar amacý gütmeyen bu aylýk dergi beþ dilde yayýnlanmaktadýr: Arnavutça, (“Koha 
Ditore”yle ek olarak), Boþnakça (“Alem”le ek olarak), Sýrpça (“Jedinstvo”yla ek 
olarak) ve Türkçe (“Yeni Dönem”le ek olarak). Web sayfamýzda,  üstte belirtilen 
dillerin dýþýnda Ýngilizce olarak  da dergimize ulaþabilirsiniz: Www.lpkosova.com   

Tina Kaidanow'un mektubuTina Kaidanow'un mektubu
Derginize katký sunabilmek için yaptýðýnýz daveti büyük bir memnuniyetlikle Engelliler ve özürlüler topluluðu içinde haklararasý iliþkilerin güçlü olduðu 
kabul ettim.Siz ve ekibiniz,farklý çalýþmalar yaparak,engelli olanlara daha gözlenmektedir.Þahsi tecrübelerinize dayanarak,”iþaretlemek” yada hayatýn 
kaliteli bir yaþam saðlamaktasýnýz.Ancak bu çalýþmayý tek baþýna yapmanýz ana akýþlarýndan izole eden sýnýflara bölmek deðil, farklýlýklara hoþgörüyle 

zor.Kosova toplumu,Avrupa'ya entegrasyon bakmayý öðrendiniz.Bu hususta sizlerden çok þeyler öðrenebiliriz.
yolunda,herkese eþit imkanlar saðlamak için 

Amerika Birleºik Devletleri'nde  bizler,bu konuyu son derece ciddi yaklaþým önemli adýmlar atmalýdýr.
göstermekteyiz.20.yüzyýlýn ikinci yarýsýndaki  geliþmeler,özellikle vatandaþ 

Uluslararasý camia,hoþgörünün yaþam kuralý haklarý ile kadýn haklarýný savunan hareketlerin yaygýnlaþmasý,kamuoyu ile 
olmasý için Kosova ahalisiyle yasa getirenlere,tüm vatandaþlarýmýzýn Amerika toplumunda yer almasý 
çalýþmaktadýr.Kosova'da hoþgörünün hakkýnýn olduðunu  ve her bireyin katýlýmýný saðlamakla sorumlu 
konsepsiyonu genelde halklararasý iliþkiler olduðumuzu anlamamýza yardýmcý olmuþtur.Halkýn bu konuda 
baðlamýnda kullanýlmakta, oysa ki bilinçleþmesi, devam eden bir proje olurken,tüm azýnlýklarýn Amerika 
hoþgörü,insanlar arasýndaki her çeþit farký toplumuna sunduðu katký o kadar açýktýr  ki, bunun hiç bir zaman farklý 
kapsamaktadýr.Kosova'da, barýnan çok olduðuna inanmak mümkün deðildir.
sayýda topluluklarýn farklýlýklarýný saygýlayan  

ABD Ofisi ve Amerika halký adýna engelli olan kiþilerin karþýlaþtýklarý sorunlar demokratik bir toplumun kurulmasýný 
konusunda Kosova kamuoyunun bilinçleþmesinde ,ayrýca,Kosova'da tüm amaçlayan ortak 
toplumun sizin özel ihtiyaçlarýnýz hususunda olduðu gibi sizin topluma çabalarýmýzda,toplumumuzun içinde 
sunacaðýnýz katký konusunda da bilinçleþmesinde baþarýlar dilerim.yenetek ve becerileri farklý olan,ihtiyaçlarý 

deðiþik olan ve topluma katkýlarý farklý olacak 
Saygýlarýmla,insanlarýn da bulunduðunu hiçbir zaman unutmamalýyýz.
Tina Kaidanow

YENÝ SÖZLÞEME-YENÝ DÖNEM YENÝ SÖZLÞEME-YENÝ DÖNEM 
Engelli olan kiþilerin insan haklarý ile özgürlüklerinin korunumu ile tanýtýlmasýnda tarihi bir adým ile temel özgürlüklerden 
atýldý.Ad Hoc Komitesi Engelliler  Haklarý Sözleþme tasarýsý ve Ýmkanlar protokolünü yararlanmalarý için tüm 
onayladý.Bu geliþme,dünyadaki 650 milyon  engelli yada nufüsün yüzde 10'nunu teþkil eden gerekli önlemleri almalarý 
engelliler için tarihi bir olaydý. gerekir.

Apuk ayrýca,engelli 
Ad Hok Komitesi'nin toplantýsýna BM'ye üye 120 ülke heyeti,BM ajanslarý ile kurumlarý çocuklara özenle önem 
temsilcileri,insan haklarý ulusal kuruluþlarý ve tüm dünyadan 800' den fazla HDÖ'nün verilmesi ve engelli 
temsilcileri katýldý. çocuklara yönelik tüm 

aktivitelerde çocuk çýkarýna 
Beþ yýl süren görüþmelerin ardýndan Birleþmiþ Milletler üye ülkeleri,engelli olan kiþilerin en uygun olan ilgi 
haklarýnýn korunmasýna iliþkin yeni bir sözleþmenin hazýrlanmasý konusunda uzlaþtý.Ardýndan gösterilmesi gereðine iþaret 
da dünya nüfusunun yüzde 10'nuna iyileþtirmeler getirecek engelliler haklarý Sözleþmesi'ni etti.
onayladýlar.

Baðýþçýlar ABD Priþtine Ofisi,Soros ve Kosova PTT Kurumu,BM Ad Hoc Komitesi'nin üyesi olarak 
Engelliler Haklarý Sözleþmesi'nin onaylanmasý dolayýsiyle BM Genel Sekreteri Kofi Annan “Little People of Kosova”HDÖ'nün 14 ile 25 Aðustos 2006 tarihlerinde Nyuyork'ta düzenlenen 
yaptýðý açýklamada,bunun,tüm dünyada 650 milyon engelli için tarihi bir geliþme olduðunu ve engelli olanlarýn hak ve gururlarýnýn korunmasý ile muhafaza edilmesini öngören heryanlý 
belirterek,”Sözleþme engellilerin tüm diðer insanlar gibi ayný haklara sahip olacaklarý ve bütünleyici Sözleþme Tasarýsý'ný hazýrlamnakla görevli BM Ad Hoc Komitesi'nin 8. 
dönemin baþlangýcýdýr” dedi. oturumunda etkin rol almasýný saðladý.

BM Ad Hoc Komitesine baþkanlýk yapan Yeni Zelanda Büyükelçisi sn.Don Mckay yaptýðý Ýnsan haklarý alanýnda Sözleþme'nin öneminden hareket ederek,Kosova'nýn 
açýklamada,”bu BM ve engelliler için büyük bir gündür.Bu iyi bir sözleþmedir ve milyonlarca uluslararasý sahnesinde itibarýnýn artmasýna katkýda bulunacak olan insan haklarýnýn 
insana faydalar saðlayacaktýr” dedi. korunmasý ve tanýtýlmasýnda Kosova'nýn pozitif imajýnýn pekiþtirilmesinde Little People of 

Kosova HDÖ'nün son derece önemli baþarýsý sözkonusudur.
 “Little People of Kosova “HDÖ temsilcisi ve engelliler haklarý uzmaný Hilmnijeta 
Apuk,engellilerin insan haklarý ile gururlarýnýn öne sürülmesi ve üzerinde durulmasý sürecine Engelliler Haklarý Sözleþmesi'ne baðlý tüm belge ve metinler Birleþmiþ Milletlerin þu 
etkin bir þekilde katýlarak,özellikle kýz ve kadýn engellilerinin þiddet,yaralanma,suistimar ,kötüye web sitesinde yer almaktadýr:
kullanma ve yasadýþý faydalanma olaylarýna ve ayrýmcýlýða  daha fazla maruz kaldýklarýna 
dikkat çekti.Bu nedenle tüm devletler,bu Sözleþme'de yer alan engelli olanlarýn insan haklarý 

Http://www.un.org/esa/socdev/enable/

GLOBAL AÐGLOBAL AÐ



Faqe 2

SFIDA JONË  SFIDA JONË  

K
os

ov
a'

da
 g

ün
ce

l o
la

yl
ar

 .
..

K
os

ov
a'

da
 g

ün
ce

l o
la

yl
ar

 .
..

N
e
w

s
p
a

p
e
r 

o
n
 t

h
e
  
R

ig
h
ts

 o
f 

 P
e
rs

o
n
s
 w

it
h
 D

is
a

b
il
it

ie
s
 o

f 
K

o
s
o
v
a
  
 N

o
.1

0

Sayfa  2Sayfa  2

ENGELLÝLERE YÖNELÝK ULUSAL KONSEY KURULDUENGELLÝLERE YÖNELÝK ULUSAL KONSEY KURULDU
Kosova Hükümeti engelli kiþiler için Ulusal Konsey kurdu.Konseyin kuruluþ toplatýsý 03.07.2006 tarhinde 
yapýldý.Konsey þu 16 üyeden oluþmaktadýr:

1.Lutfi Haziri-Kosova Baþbakan Yardýmcýsý-Konsey Baþkaný
2.Habit Hajredini-Ýyi Yönetim Dairesi Müdürü-Baþbakanlýk Ofisi
3.Lulzim Leci-çalýþma ve Sosyal Bakan yardýmcýsý-üye
4.Bujar Kadriu-Kosova Görme Engellileri Derneði-üye
5.Fevzi Berisha-Eðitim,Bilim ve Teknoloji Bakan Yardýmcýsý üye
6.Agim Vatovci-Yürüme Engelliler Derneði-üye
7.Halit Ferizi-Hendikos-üye
8.Aziz Lila-Yerel Yönetim Bakan yardýmcýsý-üye
9.Ramadan Gashi-“Deshira” kulubü üye

          10.Fadil Kryeziu-Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý-üye
          11.Sabrije Zeqaj-Handikos-üye 
          12.Blerim Baruti-Ulaþým Bakaný Yardýmcýsý-üye
          13.Hilmnijeta Apuk- “Little People of Kosova” HDÖ-üye
          14.Faruk Kukaj-üye
          15.Saqir Hagjaj-Opfakos-üye
          16.Boban Stankoviç-Özürlüler Derneði-üye

Ulusal Konsey yýlda en az dört kez toplanmalýdýr.Toplantý yapýlmasý talebi  üyelerin çoðunluyla yada 
Baþbakanlik Ofisi temsilcisinin giriþimi üzerine  yapýlabilir.

BAÞARILI ÝSTÝHDAMBAÞARILI ÝSTÝHDAM
“Hendicapped and Disabled People of Kosova” HDÖ HDPK ( Kosova engelliler ve 
özürlüler derneðinin HKÖ) bu örgütün 20 üyesine 
iþ buldu.Dolayýsiyle bu kiþilerin ailelerinin 
ekonomik durumu düzeldi.
Fýrsattan yararlanarak HDPK HDÖ Baþkaný sn. 
Agim Vatovci'ye  baþýnda bulunduðu örgütün bu 
önemli baþarýsýndan söz etmesini rica ettik.

-Öncelikle,kuruluþundan bu yana 
örgütümüze mali destek saðlayan ve bu sayede 
üyelerimizin istýhdam edilmesinde önemli 
baþarýlara imza atmamýza geniþ imkanlar 
yaratan  ABD Priþtine Ofisine þükranlarýmý 
belirtmek isterim.Çalýþmalarýmýzýn baþlangýcýnda 
üyelerimize bilgisayar ve Ýngilizce kurslarýný 
saðladýk.Bu sayede,üyelerimizin profesyonel 
becerileri arttý.Günümüzde yeni teknolojilere yanýt verebilmeleri için üyelerimizn iþ 
edinmesi alanýnda büyük gayretler sarfettik. Sonuçta özel kesimde olduðu gibi kamu 
kesiminde de 20 üyemize iþ bulmayý baþardýk.Buna göre Kosova Polis Hizmetleri'nde 
(KPH) 9 üyemiz çalýþmaktadýr.Dolayýsiyle sadece bu üyelerimizin ailelerine yardým 
olmaktan ziyade, üyelerimize insan gururunu muhafaz etmelerini saðladýk. Bu 
insanlarýn  bugün toplumumuza yararlý kiþiler olmakla birlikte Kosova  toplumuna 
yardýmcý olmaktan mutluluk duymaktalar.Diðer yandan bu kiþilere sosyal yardým veren 
devlet bütçesine de yardýmcý olduk.
Bu deðerlendirmelerde bulunan sn. Agim Vatovci,gelecekte devletin bu kiþilere daha 
büyük anlayýþ göstereceði  ve engellilerin iþ bulmasýna destek olacaðýný umut 
ettiklerini belirtti.

Ýþ yapmanýn tüm uluslararasý belgelerde yer alan özellikle de uluslararasý Engelliler 
Sözleþmesi'nde altý çizilen en önemli insan haklarýndan biri olduðunu hatýrlatmak 
isteriz.Özellikle sözleþmede,diðer insanlarla eþitlik ilkesi esasýnca tüm devletlerden  
engellilere çalýþma hakkýný tanýmasý talep edilmekte.

GÖRME ENGELLÝLERÝN
 GAZETESÝ

Arnavutça ve Boºnyakça olmak üzere” Sfida 
Jonë” gazetesinin ilk sayýsý çýktý.Gazete 
Ýpek'teki görme engelliler için özel okul ile 
iþbirliði yapýlarak Ýpek Körler derneði 
tarafýndan hazýrlandý.baþbakanlýk Ofisi de 
gazeteye maddi kaynak saðladý.
Ýlgililer gazeteyi Kosova Körler Birliði'nin yerel 
ofislerinde saðlayabilirler.

GÖRME ENGELLÝLER ÝÇÝN DE SPORGÖRME ENGELLÝLER ÝÇÝN DE SPOR

Kosova Görme Enegelliler Spor  Federasyonu Baþkaný ve Ýpek 
Görme Engellileri Derneði Koordinatörü sn. Daut Tishuki ve 
Ýpek” Xheladin Deda'  görme engelliler  özel okulu müdürü 
sn.Ahmet Mahmutaj bu yýlýn Haziran ayýnda 10 günlük Brüksel 
ziyaretini gerçekleþtirmiþ oldular.Kosovalý konuklar,son derece 
yararlý temaslarda bulundu.

Temaslarda Kosovalý temsilciler, Kosova Görme Engelliler Spor 
Federasyonu'nun Avrupa Görme Engelliler Spor Federasyonu'na 
kabul edilmesini talep etti.
Bu öneri  Belçika Olimpiyat öncesi Komitesi'ne resmi olarak 
sunuldu. Öneriyi Almanya ve Holanda Olimpiyat Komiteleri de 
destekledi.
Temaslarda Kosova Görme Engelliler Federasyonu'nun Avrupa 
Görme Engelliler Federasyonu'na kabul edilmesi için þartlardan 
biri olan görme engellilere yönelik sporlarda Kosova 
hakemlerine uluslararasý lisans verileceði uluslararasý nitelikteki 
bir toplantýnýn Ýpek'te yapýlmasý sözleþildi.
Kosova heyeti bu ziyareti çerçevesinde Belçika'da görme engelliler 
özel okulu olduðu gibi Ýpek þehri ile kardeþ olan Holanda'daki 
Molye þehrini de ziyaret ettiler.

BAªBAKAN'DAN AZINLIK MEDYALARI'NA DESTEKBAªBAKAN'DAN AZINLIK MEDYALARI'NA DESTEK
Kosova Hükümeti azýnlýk ve çok etnisiteli medyalara mali destek saðladý.  Engelli kiþilerin insan 
haklarýný ele alan ve üç dilde yayýmlanan ayrýca,ek olarak “Koha Ditore”,”Alem” ve” Yeni 
Dönem” gazetelerinde yer alan   
“Newspaper on the Rights of Persons 
with Disabilities of Kosova” adlý aylýk 
gazete çýkaran Little People of 
Kosova Hükümet Dýþý Örgütü (HDÖ) iki 
sayýlýk mali destek aldý.
Mali destek kazananlar arasýnda Ýpek 
Körler Derneði tarafýndan yayýmlanan  
“Sfida Jone” dergisi de kazandý.
Mali destek kazananlara çeklerini 
veren Baºbakan Agim Çeku,bu medyalara gelecekte de baþarýlar diledi.

TEÞEKKÜRNAMETEÞEKKÜRNAME
Sözleþme metni hazýrlýklarýyla ilgili BM Ad Hoc Komitesi 
Sekizinci Oturumu'na Kosova'nýn katýlýmý nedeniyle.



19 Eylül 2006 tarihinde (Nyuyork) Birleþmiþ Milletler,engellilerin baþarýlý ve etkili 
bir þekilde topluma kazandýrýlmasý dolayýsiyle Polonya'ya Uluslararasý Franklin 
Delano Roosevelt (FDR) ödülünü verdi.Nevyorka'ta BM binasýnda ödülü alan 
Polonya Devlet Baþkaný Lech Kaczynski yaptýðý açýklamada,ülkesinin bu 

yönde harcadýðý 
çabalarýnýn,engellilerin 
özgürce katýlýmý ve haklarýnýn 
korunmasýna yönelik 
olduðunu, engellilerin 
haklarýnýn da Polonya'da 
Anayasa ile koruma altýna 
alýndýðýný belirtti.
Baþkan Kaczynski 
Polonya'nýn,BM tarafýndan 
onaylanan Engelliler Haklarý 
Sözleþmesi'ni onaylacaðýný 
tahhahüt etti.
Ödül,polio hastalýðý yani 
çocuk felci sonucu iki 
ayaðýndan felçli olan ABD 
eski baþkaný Franklin Delano 
Roosevelt'in anýsýna 
verilmektedir.
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Deðerli okurlar, iliþkin yeni Anlaþma daha doðrusu Sözleþme,tarihi 
bir ilerlemeye ýþýk tutmaktadýr.Nitekim, bundan 

25 Eylül 2006 tarihi, engelli olanlarýn haklarý böyle tüm devletler tek tek çalýþmalý, engelli 
konusunda altýn harflerle yazýlacak.BM Ad Hoc haklarýný daha da ileriye taþýmalý,bu haklarý 
Komitesi bu kutsal tarihte Engelliler Haklarý uygulamalý ve yaþadýðýmýz asýrda bu sözleþmenin 
Sözleþmesini onayladý.Bu olay,bütün dünyada 650 getirdiði insani özelliklerini tüm kurumlara özellikle 
milyon yada toplam nufüdün yüzde 10'u için de yetkili devlet enstitülerine tanýtmalýdýr.
büyük bir gündü.Bu sözleþmenin onayýmýný tüm 
uygar dünya alkýþladý.Sözleþme'nin onayýmýný BM'ye Ücretsiz olarak daðýtýðýmýz aylýk gazetemizin engelli 
üye 120 ülkenin heyeti,BMÖ nezdindeki ajans ve olan kiþilerin insan haklarýný tanýtma konusunda 
enstitüler,insan haklarýna ait ulusal kurumlar ve çalýþmalarýna devam edeceðini umut etmekteyiz.
Kosova'nýn aralarýnda bulunduðu tüm dünyadan  

Saygýlarýmla,HDÖ'lerin 800 kadar temsilcisi ayakta karþýladý.
Hilmnijeta Apuk

Engelli olan kiþilerin insan haklarýnýn korunmasýna 

POLONYA  “FRANKLÝN ROOSEVELT FDR” ÖDÜLÜ ÝLE 
   ÖDÜLENDÝRÝLDÝ

POLONYA  “FRANKLÝN ROOSEVELT FDR” ÖDÜLÜ ÝLE 
ÖDÜLENDÝRÝLDÝ   

Fotoðraf:
Soldan:Polonya Baþkaný Kaczynski,BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan ve Franklin Roosevelt'in 
torunu  Anna Eleanor Roosevelt.

Önyargýsýz imkanlar
AMERÝKA BAÞKANI ROOSEVELT TEKERLEKLÝ

                SANDALYEDE BEYAZ SARAY'DA
AMERÝKA BAÞKANI ROOSEVELT TEKERLEKLÝ

                SANDALYEDE BEYAZ SARAY'DA
20. Yüzyýlýn en önemli þahsiyeti ve ABD'nin 32. Baþkaný Franklin D. Roosevelt,Beyaz Saray'da sandalyeli 
tekerlekte üç dönem görev süresinde (1933-1945) ekonomik kriz ve Ýkinci Dünya Savaþý olmak üzere iki 
dünya krizi sýrasýnda Amerka halkýný baþarýyla yöneten dünyada eþi 
olmayan liderdir.

Baºkan Roosevelt Birleºmiº Milletlerin kurulmasýnýn fikir babalarýndan 
biri olmakla birlikte,Birleþmiþ Milletler'in BM dünya genelinde 
azýnlýklarýn durum ve haklarýnýn iyileþtirebileceðinden emindi.Zira 
engelliler dünyadaki her toplumda azýnlýðý teþkil etmektedir.

Birleºmiº Milletler'in kuruluºunun 50. yýldönümü dolayýsiyle 1995 
yýlýnýn Ekim ayýnda “Franklin Roosevelt ve Eleonora Roosevelt 
Enstitüsü” dünya çapýnda özürlü kiþilerin durum ve haklarýnýn 
iyileþtirilmesi alanýnda harcanan üstün çabalar adýna “Franklin 
Delano Roosevelt Uluslararasý Ödül” verilmesini karara baðladý.Bu 
giriþim,metin tasarýsýnýn 2006 yýlý Aðustos ayýnda BM'de onaylanan 
ve “Dünya Eylem Programý'nýn” (World Programme of Action). 
tamamlandýðý Engelliler Haklarý Sözleþmesi'nin hazýrlanmasý 
gereksinimi önplana çýkarmýþtýr.Sözkonusu Program dünyadaki 
devletler,topluluklar,örgütler,dinler ve iyi niyetli insanlara, 
ekonomik,insani ve sosyal sebeplerden dolayý engellilere geniþ 
imkanlar tanýmalarýný tavsiye etmektedir.

GLOBAL AÐGLOBAL AÐ
Engelli olanlarýn haklarýný savunan ve uygulayan sivil toplum 
örgütleri ile hükümet ajanslarýnýn RI Genel Kurulu'nun toplantýsý 
Nyuyork'ta 27-28 Aðustos 2006 tarihlerinde 
düzenlendi.Toplantýda “Little People of Kosova” HDÖ'nün 
baþvurusu desteklenerek,82 ülke arasýnda üye olarak  yer 
almasý kabul edildi.Bu að,Engelliler Haklarý Sözleþmesi ile 
garanti altýna alýnan haklarýnýn tanýtýmý ve geliþmesi yönünde 
çalýþmaktadýr.

Sayfa  3Sayfa  3
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Atýcýlýk ile atletçilerin kuvvet ve konsetrasyonu test 
edilmekte.Bu spor,(felç,spina bifidu ve amputasyon 
olmuþ… ) engelli atletçilere açýktýr.Bu spor üç iþlevli 
sýnýfa bölünmektedir.Yarýþma bireysel yada takým 
halinde yapýlabilir.Yarýþmacýlar da ayakta yada 
tekerlekli sandalyede oturarak yarýþabilir.Yarýþmacýlar on 
çember ile iþaretlenmiþ uzaktaki hedefe atýþ 
yapmaktalar.Uluslararasý Atýcýlýk  Olimpiyat Öncesi 
Komitesi ÝPC Yönetim Kurulu,Uluslararasý Atýcýlýk 
Komitesi'nin (FÝTA) kurallarýný uygulamaktadýr.Bu 
baðlamda Olimpiyat öncesi atýcýlýk yönetmeliði 
gereðince bazý deðiþiklikler mevcuttur. Günümüzde 37 
ülkenin sporcusu atýcýkta yarýþmaktadýr ve ülkelerin 
sayýsý giderek artmaktadýr.Atýcýlýk,Roma'da 1960 yýlýnda 
Olimpiyat öncesi spor branþý olarak ilan edilmiþtir.

Þýklýk,tarz ve ritim,tekerlekli sandalyelerle yapýlan danslarda zafere götüren sekiz çift ile  tatbik edilmektedir.Tekerlekli sandalyelerde olanlarýn ilk 
özelliklerdir.Tekerlekli sandaleyelerle yapýlan spor danslarý,fiziki hareketleri uluslararasý dans yarýþmasý 1977 yýlýnda Ýsveç'te yapýldý.Yýllardan sonra 
sýnýrlý olan engellileri daha doðrusu omur kemiði sakatlýðý olan kiþileri dahil bölgesel ve uluslararasý nitelikte dans yarýþlarý düzenlendi.Ýlk dünya 
etmekte.Tekerlekli sandalyedeki dansçýlar,ayakta duran kiþi ile  “combi” þampionasý da 1998 yýlýnda Japonya'da gerçekleþmiþ oldu. Ayný yýlda  bu 
tarzýnda partnör olarak yada tekerlekli sandalyelerde olan iki kiþi ile eþli  yarýþma olimpiyat öncesi spor olarak ilan edildi..Olimpiyat öncesi tekerlekli 
dans yapabilir.Alýþalagelmiþ bu danslar valser,tango,Viyana valseri,folkstrot sandalyede dans Komitesi (IPWDSC) Uluslararasý dans Federasyonu'nun ( 
ve step dans çeþitlerini kapsamaktadýr.Güney Amerika danslarý samba, IDGSF) belirlemiþ olduðu kurallarýný uygular.Tekerlekli sandaleyede dans 
cha-cha-cha,ramba ve paso danslarýný içermektedir.Yarýþ dört,altý yada sporunu 19 ülkenin yarýþçýlarý yapmaktadýr.

Olimpiyat öncesi bu spor branþý özürlüler tarafýnda da  giderek ilgi görmektedir.Bu sporun özelliklerinden biri yarýþma 
esnasýnda tekerlekli sandalyelerin yere  sabitlenmesidir.Buna raðmen,yarýþmacýlara vucüdunun üst kýsmýyla serbest 

hareket etmesine,bir adým öne atmasýna ve yarýþ 
esnasýnda hýzlý hareketlere izin verilmektedir.Bu spor 
branþýnda ayaklarý amputasyon 
olmuþ ve felçli olan kadýn ve 
erkek engelliler 
yarýþabilir.Yarýþma ferdi ve 
ekipsel olarak ( ekipte üç 
yarýþmacý) yapýlabilir.Uluslararasý 
Eskrim Komitesi (IWFC) resmi 
yönetim encümenidir.Bu branþ 
1960 yýlýnda Roma'da yapýlan 
Olimpiyat öncesi yarýþmada 
Olimpiyat öncesi sporlarýna 
ilave edilmiþtir.Bu branþta 24 
ülkenin sporcusu yarýþmaktadýr.
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MÝNÝ OLÝMPÝYATMÝNÝ OLÝMPÝYAT
Engelli çocuklarýn velilerini biraraya toplayan hükümet dýþý örgütü olan 

Yarýþlar bu yýlýn Haziran ayýnda Výçýtýrýn'daki Polis okulunda yapýldý.Yarýþlar, Opfakos tarafýndan örgütlenen iki günlük mini olimpiyat 
KPH ve Spor Bakanlýðý'nýn spor ve gençlik Dairesi tarafýndan desteklendi.düzenlendi.Olimpiyat yarýþlarýna çeþitli teþhisi olan engelli çocuk ve 

gençler katýldý.
Engellilerin spor ve rekreasyon hakký,Engelliler Sözleþmesi'nde yer alan 
haklardan biridir.Sözleþme'de,tüm devletlerin bu kiþilere,engellilere özgün Olimpiyat'a  Kosova'nýn 27 belediyesinden gelen  veli ve çocuklar olmak 
olan özel spor yarýþlarýný örgütlemeleri,geliþtirmeleri ve bu yarýþlara üzere  toplam 577  kiþi hazýr bulundu.Çeþitli spor branþlarýnda 
katýlmalarý imkanlarýný saðlamalarý ve bu kiþilerin spor objelerini voleybol,basketbol,pikado,atýcýlýk,görme engelliler için ringbolt,tekerlekli 
kullanmalarý yükümlülüðüne dikkat çekiliyor.Sözkonu mini sandaleyelerde hýz yarýþý,satranç ve çocuklar için sýnýrsýz oyunlarda 
olimpiyat,engelli çocuklarýn spor aktiviteleri ve rekreasyon ile yarýþlara eþit toplam 156 engelli yarýþtý.Kazananlara bireysel ve ekipsel yarýþ için kupa 
katýlýmýný saðladýðý için büyük önem taþýmaktadýr.ve madalyalar verildi.

EDF'nin  “CARDS bölgesinde himayeci örgütleri ile aðýnýn  kurulmasýný destekleme  projesi 
çerçevesinde,Kosova, Bosna ve Herseg ile Makedonya'daki engelli kiþilerin sorunlarýyla 
yakýndan ilgilenen heyetler 19-27 haziran 2006 tarihlerinde Brüksel'de incelemelerde bulundu.
Kosova'nýn beþ üyelik heyetini,Ramadan Gashi (Kosova Ýþitme engellileri Derneði) ve 
tercümaný ,Afrim Maliqi(Hendikos)Aziz Nishori (Opfakos) Medjid Funiqi ( Kosova görme 
engellileri derneði)

Ziyaretin amacý,Avrupa Birliði çerçevesinde özellikle engelli kiþilerle ilgili konular alanýnda 
kararlarýn alýnmasý süreci ve istikrar ile Avrupa Birliði'ne üye olma süreçleriyle tanýk 
olmaktý.Ziyarete katýlanlar,Avrupa Parlamentosu  ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle temaslarda 
bulundu.
EDF, enstitülerin çalýþmalarý ve lobi oluþturma konusunda bir toplantý tertipledi.
Heyet üyeleri düþünce ve tecrübe teatisinde bulunmak amacýyla belirli Avrupa malüller 
örgütleri temsilcileriyle de biraraya geldiler.

26 Aðustos 2006 tarihinde Nyuyork'ta Engelliler Haklarý Sözleþmesi'nin Seminer RI dhe USICD (U.S. International Council on Disabilities) 
uygulanmasý konulu geniþ çapta bir seminer düzenledi. Seminerde tarafýndan organize edildi.”Little People of  Kosova” HDÖ'nün 
yapýlan tarýþmalarda, seminere katýlýþýna ABD Priþtine Ofisi, SOROS ve Kosova PTT kurumu  
Yeni Zelanda Büyükelçisi ve BM Ad Hoc Komitesi sn.Don MacKay  , maddi destek saðladý.
Almanya  Universitesinde öðretim görevlisi prof. sn. Theresia Degener 
,Hükümet temsilcileri ve aralarýnda  “Little People of Kosova”HDÖ 
temsilcisinin de yer aldýðý tüm dünyadan sivil toplum örgüt 
temsilcileri de söz aldý.

Seminer, engellilerin insan  haklarý konusunda dünyanýn dört bir 
yanýndan gelen  uzmanlarý biraraya topladý.Seminerde,Hükümet ve 
temsilcilerin , Engelliler Haklarý Sözleþmesi'ndeki bu kiþilerin insan 
haklarýnýn korunmasýný ve durumlarýnýn düzelmesini saðlayacak   
politika ile programlarýn üretilmesi imkanlarý üzerinde duruldu.

Seminerin amacý,Sözleþme'yi kýsmen yada tümüyle 
uygulamak,engellilerin haklarý konusunda bilinci artýrmak,genel 
düzeyde tecrübe teatisinde bulunmak ve hükümetler ile sivil örgütler 
arasýnda ortaklýðý pekiþtirmekti.
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FARKLILIKLARA SAYGILI OLALIMFARKLILIKLARA SAYGILI OLALIM
8 Mart Uluslararasý Kadýnlar Günü  kadýn engellilerin haklarý mercek altýna alýnarak 
kaydedildi.Bu yýl da kadýnlar günü Priþtine “Grand” otelinde kutlandý.Kutlamaya 
Kosova'nýn dört bir yanýndan 120 kadar engelli bayan katýldý.Bayanlara hediye ve 
Engelliler Haklarý Sözleþmesi'nde yer alan kadýn haklarýný iþleyen bröþürler 
daðýtýldý.Kutlamadan çýkan mesaj,FARKLILIKLARI SAYGILAYALIM! oldu.

Kadýn engellilerin haklarýnýn ilerletilmesini amaçlayan çalýþmalarý, yaptýklarý 
konuþmalarýyla, ABD'nin Priþtine Ofisi temsilcisi sn.Wendy Kolls,Avrupa  Güvenlik ve 
Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) bünyesindeki insan haklarý ve yasal kurallar Dairesi Müdürü 
sn.Henry McGoven,Kosova PTK temsilcisi sn .Seremb Gjergji,Ýyi Yönetim Dairesi 
temsilcisi sn.Habit Hajredini,FES temsilcisi sn.Besa Luzha ve UNMÝK temsilcisi 
sn.Maddalena Pezzoti desteklediler.Kutlamada,HDÖ ve  DMD Gönüllü Program 
temsilcileri sn. Xhevat Ýslami,Fazile Bungu,Hilmnijeta Apuk da birer konuþmada 
bulundular.

ABD Priþtine Ofisi ve Saðlýk Bakanlýðý, kutlamanýn baðýþçýlarýydý.

KOSOVA ÇOCUKLARININ ÝKÝNCÝ KURULTAYIKOSOVA ÇOCUKLARININ ÝKÝNCÝ KURULTAYI

Haziran uluslararasý çocuk günü 
dolayýsiyle Kosova çocuklarýnýn  
ikinci kurultayý 
düzenlendi.Kosova'nýn dört bir 
yanýndan seçilen çocuklarýn 
büyükelçileri olarak engelli olan 6 
çocuk, kendilerini  kabul eden 
Kosova Baþkaný Fatmir Sejdiu'ya  
önemli mesajlar içeren 
mektuplarý sundular.Büyükelçi 
çocuklarla görüþen Kosova 
Baþkaný Fatmir Sejdiu,çocuk 
engellilere verilen destekten 
dolayý bir basýn toplantýsý 
düzenlendi.

Mektuplarýn içerdiði 
mesajlarda,çocuklarýn eðitim 

haklarýnýn korunmasý ve bu 
alandaki imkanlarýn 
geniþletilmesi,çocuk 
çýkarlarýnýn saygýlanmasý, 
saðlýk korunumu,çocuklarda 
cinsiyet eþitliði,çocuk 
engellilerin ayrýmcýlýða 
maruz kalmamalarýna 
deðinildi.

HAKLARA ANAYASAL  GARANTÝHAKLARA ANAYASAL  GARANTÝ
12 Nisan 2006 tarihinde Priþtine'de engellilerin karþýlaþtýklarý 
sorunlarla ilgilenen Kosova'nýn tüm belediyelerinden HDÖ 
yetkilleri arasýnda bir toplantý düzenlendi.Engelliler Haklarý 
Sözleþmesi esasýnca engellilerin haklarýnýn 
gerçekleþtirilmesi hedeflerine varýlmasý, toplantýnýn ana 
gündem maddesiydi.Toplantýya katýlanlar,Engelliler Haklarý 
Sözleþmesi'ndeki hedeflere hangi þekilde ulaþýlmasý için 
ortaklaþa çaba sarfedilmesi amacýyla,Kosova'da görev 
yapan uluslararasý etmenler,Kosova Meclisi 
milletvekilleri,sivil toplum ile özel sektör temsilcilerine çaðrý 
yapýldý.Toplantýda sözkonusu alanda imkanlarýn 
saðlanmasýyla birlikte bu haklarýn Kosova Anayasasý'na 
konulmasý ve herkes tarafýndan saygýlanmasý istendi. 
Toplantý,”Little People of Kosova” müdürü Hilmnijete 
Apuk'un giriþimiyle yapýldý.

“BARIÞ OTOBÜSÜ” ARNAVUTLUK ZÝYARETÝNDE  “BARIÞ OTOBÜSÜ” ARNAVUTLUK ZÝYARETÝNDE  
Kosova Kültür,  Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Kosova 
“Hendýkep”, “Hendikos”, “Opfakos”,  “Little People of 
Kosova” STÖ,  Görme Engeliler  Federasyonu ve 
Saðýr*Dilsizler Federasyonu üyesi 27 kiþinin Arnavutluk'a 
kültür gezisini hem örgütledi hem de finanasi açýdan 
destekledi.

Kültür gezisi dýþýnda, Arnavutluk'ta engellilerin sorunlarýyla 
ilgilenen Sivil Toplum Örgütleri'yle  bir araya gelmelerini ve 
ayný zamanda Bölge ve daha geniþ çapta iþbirliði 
olanaklarýný tartýþmalarýný saðladý.
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Kosova Telekom KPT 
Eðitim  Merkezi

Kosova Telekom KPT 
Eðitim  Merkezi

Kosova telekom PTK  Eðitim Merkezi ECDL 
adýnda bilgisayar kursu organize etti. Kurs'ta 
Hendicapped and Disabled People of 
Kosova  HDPK HDÖ'ye üye olan 15 kiºiye 
bilgisayar eðitimi verildi.Kursu :Vjollca Preka, 
Bahtishah Basha, Petrit Frroku, Lendita Basha, 
Mehmet Kastrati, Edita Basha, Valbona Sahiti, 
Ramize Basha, Ilir Berisha, Violeta Zefi, Agim 
Sahiti, Aferdita Rama, Ganimete Demolli, Rabije 
Ajeti i Bekim Rexhepi. bütünledi.
HDPK Baþkaný sn. Agim Vatovci bu kiþilerin 
istihdam edilmesi için toplumun önde gelen 
etmenlerinin destek vereciðini umut ettiðini 
belirtti.

DUYURUDUYURU
Klubi Dëshira  
Clubhouse tüm 
zeka özürlülere, 
bu kulubün 
günlük  
aktivitelerine 
katýlabilmek için 

baþvuru yapmalarý çaðrýsýnda 
bulunuyor.
Ayrýntýlý bilgi için sn. Nusret 
Shillova ile 044 173 974 
telefon aracýlýðýyla irtibat 
kurabilirsiniz.
e-mail: 

 yada adres Haxhi Zeka  sok. 
No 55  (teknik okulu 
yakýnlýðýnda) Priþtine.

clubhousedeshira@hotmail.co
m

REHABÝLÝTASYON VE ÝÞ BULMA'DA KOLAYLIKLARREHABÝLÝTASYON VE ÝÞ BULMA'DA KOLAYLIKLAR
12 Elül 2006 tarihinde Hendicpped and 
Disabled People of Kosova  HDPK  HDÖ 
Baþkaný Agim Vatovci  ve ORA siyasi Parti 
lideri Veton Suroi düzenledikleri basýn 
toplantýsýnda, Agim Vatovci'nin Kosova 
Meclisi'ne sunduðu önerge temelince 
engellilerin rehabilitasyonu ve iþ 
bulmalarýnda kolaylýklar saðlayacak 
Yasa'nýn getirilmesi önerisini ortaya 
attýlar.Yasa önergesinde kamu ve özel 
kesimlerdeki þirket ve kuruluþlarýn 
çalýþanlar sayýsýna göre belirli oranda engellileri iþe kabul etmeleri gereðine yer 
veriliyor.

DOÐA ÝLE BAÞBAÞA DOÐA ÝLE BAÞBAÞA 
Ferizovik yakýnlýðýndaki Nekudim piknik yerinde engellilere gezi düzenlendi.Gezi sýrasýnda 125 

engelli kiþiye yemek verildi.Gezi kapsamýnda 
yüzme,mini futbol,pikado,satranç ve masa tenisi 
gibi spor yarýþlarý örgütlendi.

Bu gezi engelliler için bir zevk,spor rekreasyonu ve 
engellilerin toplum ile bütünleþmesi niteliðini 
taþýdý.Ferizovik “Hendifer” HDÖ'nün örgütlediði 
gezi CDF tarafýndan desteklendi.

Rekreasyon ve entegrasyon, engellilere 
saðlanmasý gereken temel haklardan biridir.

SÖZLEªMELER SAYGILANMALISÖZLEªMELER SAYGILANMALI
Ferizovik'te ilköðretimlerini baþarýyla 
tamamlayan altý engelli öðrenci orta okula 
kayýtlanma sýrasýnda sýkýntýlarla karþýlaþýr.Engelli 
öðrenciler öðrenimlerini sürdürmek için kayýtlarýný 
yaptýrmakta yetkililerin anlayýþsýzlýðýna maruz 
kalýrlar.Olaya müdahale eden “Hendifer” HDÖ 
sayesinde bu gençlerin, öðrenimlerini 
sürdürmeleri ve diðer yaþdaþlarýyla ayný rahlede 
oturmalarý saðlandý.Engelli olanlarýn eðitim 
görme hakký,temel insan haklarýndan biridir ve 
Engelliler Haklarý Sözleþmesi'nde yer almaktadýr.

ÝZOLASYONA KARÞI MÜCADELE-HÝZMETLERÝN 
GELÝÞTÝRÝLMESÝ

ÝZOLASYONA KARÞI MÜCADELE-HÝZMETLERÝN 
GELÝÞTÝRÝLMESÝ

Ferizovik “Hendifer” HDÖ,CDF Priþtine Ofisi tarafýndan desteklenen 
proje çerçevesinde  engellilere, ilk sýrada da tek baþýna yaþayan 
engellilere yönelik hizmetler baþlattý.

Hendifer tek baþýna yaþayan engellilere yardým etmeleri 
amacýyla Ferizovik'te  45 gönüllü ortaokul öðrencisini angaje 
etti.Bu gençler haftada 
üç kez,sözü edilen 
engellileri ziyaret 
edecek ve engellilerin 
kiþisel 
temizliði,fizioterapi,erzak 
satýnalýmý,yemek 
hazýrlanmasý,eþya ve 
evlerinin temizlenmesi 
gibi hizmetler verecek.

“Hendifer” HDÖ'nün 
yetkilileri sn.Xhevat 
Ýslami ve sn.Fazile Bungu tarafýndan baþlatýlan bu insani giriþim 
sayesinde bu yýlýn Mart ayýndan Aralýk ayýna kadar 50 kadar 
engelliye herçeþit hizmet verilecek.Bu engellilerin vücutlarýnda 
açýk yaralar mevcuttu ve bu giriþim yardýmýyla hem  yaralarý 
kapanýyor, hemde kendilerini yanlýz ve unutulmuþ olarak  
hisetmemekteler. 

“Hendifer” örgütü görevlilerinin  giriºimi üzerine Fe rizovik'teki Aile 
Hekimliði Merkezi,ev þartlarýnda saðlýk hizmet verilmesi zorunlu 
olan özürlü ve engellilerin tedavi edilmesi ve bu insanlarýn  sýralý 
olarak ziyaret edilmesini kararlaþtýrdý.

Hükümet Dýþý Örgütlerin (HDÖ) bu ve benzer  eylemler,faaliyet 
gösterdikleri ortamlarýn sorunlarýný baþarýyla çözen  Hükümet Dýþý 
Örgütler yada Sivil Toplum Örgütleri'nin desteklenmesinin  
toplumsal açýdan yararlý olduðunu kanýtlamaktadýr.

HENDÝFER FERÝZOVÝK'TE ÝÞHANE AÇTIHENDÝFER FERÝZOVÝK'TE ÝÞHANE AÇTI
HDÖ “Hendifer” Dünya Bankasý projesi çerçevesinde Ferizovik'te tekerlekli sn.Xhevat Ýslami  katýldý.
sandalye ve diðer yardýmcý ortopedik cýhazlarýn üretimi ve  tamirinin 

Ortopedia-Hendifer iþhanesinin üretim programý Kosova'da tek olmakla yapýldýðý iþhane 
birlikte sadece  pazarýn ihtiyaçlarýný karþýlamayý deðil,engellilerin açtý.World Vision de, 
ihtiyaçlarýna göre özel tasarýmlar esasýnca üretim yapmayý öngörmektedir.iþhanede kullanýlmak 

üzere makinelerin bir 
Ferizovik'teki Ortopedia-Hendifer yöneticisi sn. Xhevat Ýslami yaptýðý bölümünü saðladý.
açýklamada eski tekerlekli sandalyelerin atýlmamasý,  tamir edilmeleri için 
bu iþhaneye getirilmesi çaðrýsýnda bulundu.23 Aðustos tarihinde 

yapýlan resmi açýlýþa 
Ayrýntýlý bilgiler için Xhevat Ýslami ve Fazile Bungu ile irtibat kurabileceðiniz çok sayýda davetli 
tel numaralarý:yanýsýra Ferizovik 
0290 21 374; 044 226 923; email:   belediye yetkilisi 

sn.Dugajin 
Engelli kiºilere ortpedik cýhaz ve tekerlekli sandalyelerin saðlanmasýnýn  Etemi,Dünya 
Saðlýk Bakanlýðý'nýn yetkisinde olduðuna gore, bu Bakanlýðýn sözkonusu Bankasý'ndan 
iþhaneye destek saðlamasý bekleniyor.Zira,engellilere gerekli cýhazlarýn sn.Shpend 
saðlanmasý temel insan haklarýndan biridir.Ahmeti,World Vision 

müdüresi sn.Sharon Burton,”Hendifer” yöneticisi  ve proje sorumlusu 

hendifer_f@yahoo.com
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www.lpkosova.com www.lpkosova.com 

Engelliler ÝÇÝNEngelliler ÝÇÝN

Donatörler:Donatörler: Örgütleyici:Örgütleyici:

Ekim,  2006. Ekim,  2006. 

ý
 “Bu giriþim Priþtine'deki Amerikan Ofisi 
tarafýndan desteklenmektedir.  
Düþünce, sonuç ve tavsiyeler 
müeliflere ait olmakla,  Hükümetin 
düþüncesidir, anlamýna gelmez”.
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