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BU SAYININ ÇIKMASINDA DESTEK SUNAN
BAÐIÞÇILAR YENÝ 2010 YILINI KUTLAR!

Dünyamýza hoþgeldiniz!

Republic of Kosovo
Ministry or Labour
and Social Welfare

Kosova Ombudsmaný Sami Kurteþi ile reportaj
Çaðdaþ hukuk çerçevesi ve acý Kosova gerçekleri arasýnda
— Sayýn Kurteþi, engelliler haklarý nasýl korunuyor?

özel ihtiyaçlari olan kisilere ait emekli maasi bile almiyor.

Kosova Cumhuriyetinde engelli kiþilere ait hukuki çerçevenin olmasýna ve devlet
enstitüleri tarafýndan sürdürülen iþlemlere raðmen, bu özelliklere sahip kategorilerin
durumu oldukça aðýrdýr ve onlarýn topluma bütünleþmeleri de hiç denecek kadar
azdýr.
Kosova Cumhuriyeti Anayasasi ve özelikle de ayrimciliga karsi yasa, özel ihtiyaçlari
olan kisilere dâhil, tüm yurttaslara, yasamin tüm alanlarinda esit ve ayrimci olmayan
bir yaklasimi garanti etmektedir. Her ne kadar normatif anlamda memnun olsak ta,
günlük yasamdaki pratik uygulamalarin yoklugu, kanunlarin onaylanmasiyla ve
özellikle de günlük hayatta bu yasa normlarinin uygulanmasini etkileyecek alt kanun
hükümlerinin onaylanmamasiyla baslamaktadir.

Engellilerin isbasi etme alani su an için
tamamen perspektifi olmayan bir
alandir. Kosova Hükümeti bundan
böylede mesleki uzmanlasmayi
saglayacak özel hizmetlerin gelismesi
için gereken önlemleri almis degildir.

— Sayýn Kurteþi, yurttaþlarýn þikâyetleri var mý ve bu þikâyetler nelerdir?
Ombudsman enstitüsüne gönderilen þikâyetlerin temeline bakýldýðýnda, engelli
kiþilere ait olan hukuki çerçevenin kullanýlma seviyesinden son derece memnun
kalýnmadýðýný, onun yetersiz olduðunu ve bu çerçevede ayrýmcýlýðýn kol gezdiðini
görebilirsiniz. Bu durum yaþamýn her alanýna yansýmaktadýr.
Engelli olan kisilerin hareket özgürlük hakki garanti edilmisse de, bunun asla
uygulanmadigini görmekteyiz. Kosova'nin baskentinde yol ve diger altyapi
sekillerinin olusmasinda, özelikle de Kosova'nin kamu enstitülerinde sunulan yarimyamalak bir çabalarla, uluslararasi degil, yerel standartlar bile yerine getirilememistir.
Egitim alaninda bu kisiler tamamen ayrimcilikla karsi karsiya kalmis bir durumdalar.
Daha küçük kategoriler için temel sartlardan küçük bir sayinin yerine getirildigi bazi
özel kamu okullar disinda, Kosova'nin diger okullarindaki altyapi tamamen
yetersizdir. Bu yüzden maalesef çok sayida okuma-yazmayi bilmeyen kisi kalmis
olacak.
Saglik hizmetlerin ödenmesinde engelli olan kisilerin bir zorunluluklari olmamasina
ve özel ihtiyaçlara sahip kisiler olmalarina ragmen, onlar tüm ilaçlari kendileri
saglamak zorunda kaliyor. Bu kisilerin çogu çalismamaktadir, hatta onlardan çogu

HERKES ÝÇÝN ERÝÞÝM
DMD – nin kaydedilmesi

Haberdar edilme anlaminda kamu
kuruluslar tarafi ndan yapi lan
ayri mci li ktan baska, isaret dili
tercümanlarinin olmamayisi yüzünden
ve bu kategori yurttaslarin ihtiyaçlari için
gerekli altyapinin saglanmamasiyla bu
insanlar yayi n araçlari nda da
ayrimciliga mahkûm edilmislerdir.
Maddi yardimi içeren kanunun Kosova Meclisi tarafindan onaylanmasina ragmen,
engelli çocuklari olan aileler, ilgili enstitüler tarafinda sunulmasi gereken maddi
yardimi alamiyorlar, dolayisiyla bu ailelerin durumu oldukça düsündürücüdür. Bu
yasanin uygulanmamasi da, çagdas hukuki çerçeve ve aci Kosova gerçekleri
arasinda büyük bir uçurumun mevcutlugunu kanitlamaktadir. Bu durum hatta Bütçe
yetersizliginde de görünmektedir.
— Sayýn Kurteþi, bu durum nasýl düzeltilebilir?
Kanunlarýn yürürlüðe geçmesinde, Kosova Cumhuriyeti devlet enstitülerinin,
özellikle de Kosova Hükümetinin bu anlamda ciddi bir angajeliðini gerektirmektedir.
Bu olgu, enstitülerin Kosova Cumhuriyeti yurttaþlarýna olan bir yükümlülüðüdür.
Öte yandan, Ombudsman Enstitüsü kendisinin anayasal ve yasal yetkileri
çerçevesinde, gelecekte de bu yasalarýn günlük yaþamda uygulanýp onlardan
doðan haklarýn gerçekleþmesi için çalýþmalarýna devam etmiþ olacaktýr.

YENÝ YASA

IN MEMORIAM

Kosova'da güncel olaylar ...

KOSOVA CUMHURİYETİ'NDE ENGELLİLERE AİT ULUSAL EYLEM
PALANI 2009 – 2011
Priştine 23 Mayıs 2009.
Kosova Cumhuriyeti Hükümeti, 2009 – 2011 yıllarına ait
Ulusal Eylem Planını onayladı. Bu eylem planı, Başbakanlık
Ofisinin / iyi yönetim Ofisi, insan hakları ve eşit olanaklar,
merkezi ve yerel düzeydeki ilgili yönetim enstitüleriyle
sürdürülen işbirliğiyle, uluslararası uzmanlarla ve engellileri
temsil eden değişik sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte
hazırlanarak onaylanmaya sunuldu.
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Kamuoyunun daha iyi bir şekilde haberdar edilmesi amacıyla,
bu planın tanıtımına ait konferans düzenlendi. Söz konusu plan
aynı zamanda, Kosova Cumhuriyetinde engellilerin yaşam
kalitesinin artırılması için, enstitü ve toplumun neler yapması
gerektiğini en iyi
bir şekilde gösteren
bir belgedir.
Resim sergisi
"Biz buradayız! Herkes için eşit imkânlar"
Bu vesileyle aynı gün içerisinde açılan resim sergisinde bu kategori yurttaşlarının yaratıcılığını
ve onlarla ilgili daha iyi bir görünümün sağlanmasını hedefleyen değişik kuruluşların başarıları
ile alışmaları tanıtıldı. Söz konusu sergi Priştine'deki Ulusal Tiyatroda düzenlendi. Resim sergisi
İtalian Cooperation – İtalya dışişleri bakanlığı tarafından desteklendi.
Iş analizi
02. Aralık 2009 tarihinde Priştine'de engellilere ait Ulusal planın uygulanmasındaki esas sonuçların analizi amacıyla düzenlenen çalışma
oturumda aynı zamanda gerçekleşmesi öngörülen ancak gerçekleşemeyen hedefler ile 2010 yılına ait proje programının koordinasyonunun
saptanması ele alındı.

Halit Ferizi
Ölüm tarihi 05 Mayıs 2009 yılı
Hendikos STK-u Lideri Halit Ferizi, kısa bir hastalıktan sonra, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ad yapmış bir lider, hümanist ve engellilerin haklarını savunan bir savaşçı olan Halit Ferizi, Kosova toplumunda bu kategori
yurttaşlarının durumlarının düzelmesinde büyük bir katkı sunmuştur.
Onun sürdürdüğü çalışmalar engelli olan kişilerin de diğerleri kadar eşit bir şekilde topluma faydalı olunabileceğini göstermiştir.
Halit Ferizi'nin ölümü hepimizi derinden üzmüştür, çünkü O Kosova Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına daha iyi Faqe
bir yaşamın
2
sunulması için her zaman seferber olmaya hazır olan bir dost, bir meslektaşımızdı.

Sayfa 2

Degerli okurlar,
. Herkesin yeni yılını kutlar ve dergimizin yılbaşı sayısının
çıkmasında yardımı geçen tüm bağışçılarımıza da şükranlarımı ifade
ediyorum.
Uzun bir süreden sonra tekrar
sizlerle beraberiz ve dergimizi 6
dilde olmak üzere şu adresteki web
sayfamızdan okuyabilirsiniz.
www.lpkosova.com.
Bu firsatla sizlere eski bir hikâyeyi
anlatmak istiyorum:

Hasarı olmayan kap yaptığı işten gururluymuş, çünkü su taşıyıcısı
hasarlı olan kaba kıyasen bu kabla evine çok daha fazla su
getiriyormuş. Hasarlı olan su kabı ise bu durumdan utançlık
duyuyormuş.

Nasihat:
Her birimizin özel bir dezavantajı vardır. Her birimiz bir şekilde
hasar görmüş kaba benzeriz, ancak bu engeller hayatımızın
daha ilginç ve daha değerli olmasını mümkün kılmaktadır. Bu
yüzden bizim tarafımızdaki çiçeklerin açabilmesi için, ailemizden
ve toplumumuzdan destek ve yardım görmemiz gerekir..
Göründüğümüz gibi kabullenmeyi bilelim ve keyifli bir şekilde aile
üyelerimizin, dostlarımızın ve meslektaşlarımızın olumlu yönlerini
keşfetmeye çalışalım.
Herkesin değerli birer kişi olduğunu kavramış olacağız!
Saygilarimla,
Hiljmnijeta Apuk,

Hasarlı olan bir gün taşıyıcıya şöyle der : « Ben utanç duyuyorum,
çünkü sana istediğim gibi hizmet sunamıyorum ».

ENGELLİ OLAN ÇOCUKLARIN
AİLELERİNE YARDIM
Engelli çocukların ailelerine maddi desteği içeren Yasaya (03/L022, 16.05.2008-den) göre, bu çocuklara 18 yaşına kadar 100 Euro
değerinde bir ödemenin yapılması gereklidir. Bu yaştan sonra ise
engelli çocuklar maluller emekli maaşına sahip olurlar.
Yukarıda belirtilen yasaya göre verilen hakların yerine getirilmesini
sağlayan belgelerle ilgili bilgiler, Kosova'nın her belediyesindeki
Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ofislerinde sağlanabilir.

YENİ YASA
ENGELLİ OLAN HER ELLİ İŞÇİ
Engelli olan her kişinin yetenekleşmesini, yeniden eğitimini ve işbaşı
etmelerini amaçlayan yasa (03/L-019, 18.12.2008-den) onaylanmıştır.
Bu yasaya göre işverenlerin hepsinin, işbaşı olanağı verdiği 50
işçiden birisinin engelli olması yükümlülükleri olacak. Ancak bu
yasanın pratikte uygulanması için İdari Talimatın ve ek hükümlerinde
onaylanması gerekmektedir.
Kosova Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer enstitüler bu yasanın
uygulanmasına bir öncülük tanımaları gerekir, çünkü Kosova'nın
ekonomik gelişmesine dolaysız etkisi olan engelli olan kişilerdeki
fakirlik oranını düşürmüş olacaktır.

TIP TARİHİNDE EN YÜKSEK KURŞUN ORANI
Son on yıl içerisinde yaklaşık 200 kadar Rom, Aşkali ve
Kosovalı Mısırlılar (RAE) aileleri çocuklarıyla birlikte,
çocukların ve yetişkinlerin sağlıklarını ciddi bir şekilde
tehdit eden yüzlerce ton kurşun atıkların depolandığı
bölgeye çok yakın olan Mitrovitsa'nın kuzeyindeki geçici
olan Osterode, Çeşmin Lug ve Kablar kamplarına
yerleştirilmiş bulunmaktalar.

Elizabeta Bajrami kam
birlik

Rom Kadınları Rom Kadınları için (Roma Women for Roma Women) STK lideri
Elizabeta Bajrami, “Kamplarda doğan çocukların kanında yüksek oranda kurşun ve
diğer ağır metaller bulunmaktadır. Bu olgu çocuklarda daimi fiziksel ve zihinsel
tahribatlara neden olmaktadır. Bu yüzden çocuklarımızın acil tıbbi tedavi görmeleri ve
kurşunla zehirlenmiş kamplardan bir an önce çıkarılmaları gereklidir. Çocukların
kanındaki yüksek kurşun oranı ise çoğu kez onların ölümüne de neden olmaktadır.”
dedi.
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Kurşun atıklarıyla zehirlenmiş kamplarda yaşayan
çocuklar ve yetişkinlerde yapılan kan tahlillerinde, Dünya
Sağlık Örgütü ( World Health Organization – WHO)
cihazlarının bile ölçemeyeceği oranda kurşunun olduğu
tespit edilmiştir. Kan tahlillerinde çıkan bu yüksek oran
plarda kalanların sağlıklarına ciddi şekilde zarar vermekle
te onların ölümlerine de neden olmaktadır.
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Bir su taşıyıcısının omuzlarında
taşıdığı kilden yapılı ve bir sopanın
uçlarına asılı iki büyük kabı vardı.
Su kaplarından biri hasarlı diğeri ise
hasarsızmış. Eve giderken, hasarlı
olan kabdan su devamlı akıyormuş.

Taşıyıcı şöyle cevap verir : « Çiçeklerin hasarlı olmayan kap
tarafında değil, sadece senin tarafında açtığını fark ettin mi?
Bunun sebebi de benim sendeki bu hasarın önceden
bildiğimden kaynaklanıyor. Bundandır çiçekleri yolun bu tarafına
ektim. Sen ise her gün bu çiçekleri suladın. İki yıldan bu yana
bana çok büyük mutluluk veren bu çiçekleri toplamaktayım.
Dolayısıyla sen olduğun gibi olmasaydın, bu çiçeklerin bana her
gün verdiği mutluluğu yaşayamazdım ».

Kosova'da güncel olaylar ...

EDİTÖRDEN

Bağımsız bir yaşam

ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜNÜN KAYDEDİLMESİ
Pristine: 03. Aralik 2009.
3 Aralik Uluslararasi engelliler gününü kaydetmek amaciyla Kosova
Cumhuriyeti Basbakanlik Ofisi – Iyi yönetim ofisi bir konferans düzenlemistir.
Düzenlenen konferansin asil amaci, Kosova Cumhuriyeti Hükümetinin kisitli
kapasiteler alaninda, kisitli kapasite anlayis yönleri ile haysiyetin
olusturulmasindaki angajelige destek ve Kosova Cumhuriyetindeki belli engelleri
olan kisilerin hak ve refahi yönündeki
çalismalarinin tanitimiydi.
Konferansa katilanlara, Michael L. Giffoni – Kosova Cumhuriyetindeki Italya Büyükelçisi, Habir
Hajredini – Iyi Yönetim ofisi Müdürü, Antonio Orgatini – Italian Cooperation, Buyar Kadiu – Engelliler
Koalisyon temsilcisi hitaben konusmalarda bulunduktan sonra, Hendikos STK-dan Afrim Maliqi “Nasil
olmasini bilmen için” - Insan haklarinin bir sorunu olarak Engellilik konulu kitap tanitimini yapti.
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Engelli kisilerin otantik sergi kültürü
Konferansin bu bölümünde STK Little People of Kosovo engelli kisilerin otantik kültürüne ait
sanatsal çalismalari içeren bir sergi düzenledi.
Serginin müellifi Apuk, “Biz farkliligimizin gizlenmesinden yana degiliz, Bilakis, biz sembollerimizi
sunmak ve, engellilere ait olan isaret ve otantik kültürümüzü gelistirmek ve bunun sonucunda
kendimizi rahatlikla tanitmak istiyoruz” dedi.

ULUSLARARASI
İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Ayrımcılığın olmadığı
herkes için bir toplum

Pristine: 10. Aralik 2009.
Kosova Cumhuriyeti
Başbakanlık Ofisi, İyi yönetim
ofisi, 10 Aralık – Uluslararası
insan hakları günü vesilesiyle
düzenlediği görüşmede
ayrıca, Kosova Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından
onaylanan Kosova
Cumhuriyetinde insan
haklarına ait Strateji ve Eylem
planının da (2009 – 2011)
birinci yıldönümü kaydedildi.
Bu görüşmede İyi yönetim ofis temsilcisi Sn. Sadeta Demaj,
engellilerin de dahil edildiği insan haklarına ait Strateji ve Eylem
Planının uygulanmasıyla ilgili geniş bir şekilde ilk raporu sundu.
Çocuklarda insan haklari gününü kaydetti
Kosova Hendikep STK geleneksel bir sekilde düzenledigi törene
katilan engelli çocuklarla birlikte insan haklari gününü kaydetti.
Törenin açilisini ise Basbakanlik Ofisine bagli Iyi yönetim Ofisi
Müdürü Habit Hajredini yapti.

DR. SHYQYRI HAXHA,
YILIN KİŞİSİ
Pristine: 03. Aralik 2009.
Kosova Posta ve Telekomünikasyon İcra Müdürü Dr. Şuçuri Haca yılın en
insani kişisi olarak seçildi.
Söz, Körler ve Zayif Görme Koalisyon Dernegi tarafindan sunulan “Haci Leti”
ödülüne aittir.
Bu ödülün sunumu sirasinda
Körler ve Zayif Görme Dernegi
Baskani Bujar Kadiu, Dr.
Haca'nin yönetimindeki Kosova
Posta ve
Telekomünikasyonunun, Kosova
Cumhuriyetinde engellilere
egitim sunma alaninda, onlarin
isbasi etmelerinde ve onlarla
dayanismada, tüm diger
enstitülere kiyasen en büyük bir
gelisme kaydettigini belirtti.
Buyar Kadiu konusmasinda, “ Dr.
Haca belli sayida engellilere is
olanagi saglayarak, sosyal ve
fiziksel durumlari agir olan
ailelerimize kapilarini açarak
bizleri inanilmaz mutlu etmistir”
dedi.
PTK Icra Müdürü Dr. Suçuri
Haca, simdiye kadar aldigi
ödüllere kiyasen, bu ödülün kendisi için bir ayricalik oldugunu ve bu ödülün
ayri bir önem tasidigini belirterek, Kosova Cumhuriyetinde bu kategori
yurttaslara diger sirket ve enstitülerin de yardim sunmalari çagrisinda bulundu.
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Engelli çocuklarin velilerini bir araya getiren „OPFAKOS“ STK-nun
himayesi altinda, 26 – 27 Eylül 2009 tarihleri arasinda Viçitirin'daki Polis
okulunda geleneksel hal almis iki günlük spor manifestasyonu
düzenlendi.
Bu spor manifestasyonuna 573 kişi, engelli çocukları olan veliler katıldı.
Sekiz farklı spor dalında 163 sporcu yarıştı: el topu, basketbol, pikado,
atıcılık, körlere ait ringball, tekerlekli sandalye yarışı, satranç ve çocuklar
için sınırsız oyunlar. Yarışmalarda derece alan ekip ve bireylere kupa ve
madalyalar sunuldu. Bu spor manifestasyonu için maddi destek Vıçıtırın
Polis Okulu ile Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temin edildi.

MEME KANSERİ İLE MÜCADELE
Pristine'deki Amerika Birlesik Devletleri Büyükelçiligi, USAID, Saglik Bakanligi,
Kosova'nin Ulusal Saglik Koruma Enstitüsü, Ulasim ve telekomünikasyon Bakanligi,
Pristine Üniversite Kliniginin Tele tip Merkezi, JETA/VITA STK-u ve diger STK-a ile
bireylerle birlikte, Kosova'da ve Balkanlarda meme kanseri hakkinda toplumu
bilinçlendirmeyi ve erken teshis imkânlarina erisimi kolaylastirmayi hedefleyen
etkinlikler sayesinde, bu konudaki kültürel tabunun da ortadan kaldirilmasini
amaçlamistir.
BBCI meme kanseri mücadelesinde tüm kadınları birleştirmeyi hedeflemektedir.
Balkanlardaki meme kanseri mücadelesi girişiminde çoğu kez erken teşhis
imkânlarına erişimi olmayan ve meme kanserinden doğan tehlikenin azaltılmasını
hedefleyen olanaklara sahip olmayan engelli kadınlar da aktif bir şekilde
katılmaktalar.
JETA/VITA STK-u ve Dijana Toska'nin basinda
bulundugu ekip, meme kanseri mücadelesinde
sürdürülen Balkanlar girisiminde çok sayida
etkinlik sürdürmüslerdir. Bunlarin arasinda en önemlileri, Pristine merkezinde ve
Kosova'nin diger kentlerinde grup halinde örgütlenen yürüyüsler, meme kanseri
mücadelesini kazanmis ABD-in ünlü sahislari ile uzmanlarin da katildigi iki konferans
ve çok sayida danisma toplantilaridir.

“BİLİNÇLENME SESİ”
RADYO YAYINI
Kamuoyunun engellilere karşı duyarlılığını artırmak ve onların
topluma kazandırılması konusunda Hendikep Kosova STK- u
“Bilinçlenme Sesi” adlı radio yayını hazırlayıp sunmaktadır. Bu radyo
yayınını her Cuma günü saat 17:00 – 17:30 arasında Blue Sky
radyosunun 97.7 fm frekansından dinleyebilirsiniz.

Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı engelli olan kişilerin
tesislerine ait inşaat şartlarını içeren İdari talimat yayınladı.
Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşların ve medyaların söz
konusu idari talimatla bilgilendirilmeleri amacıyla Hendikep
Kosova STK-u, Çevre ve Alan Planlama Bakanlığıyla birlikte,
Kosova'nın sekiz kentinde toplantılar düzenlediler.
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OPFAKOS STK-u
temsilcisi Aziz
Nisori, „ Mini
olimpiyatlar özel bir
önem tasimaktadir,
çünkü bu sekilde
engelli çocuklara da
oyunda ve
yaraticilik ile spor
etkinliklerinde esit
yaklasimi
saglamaktadir“
dedi.

“HERKES İÇİN ERİŞİM”

Bağımsız bir yaşam ...
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No.15

Sayfa 5

Kosova'da güncel olaylar ...
No.15

No.15
of Kosova
with Disabilities
of Persons
Newspaper
to theonRights
Newspaper
the Rights
of Persons
with Disabilities
of Kosova

“İNSANLAR FARKLI OLABİLİR, ANCAK HERKES EŞİT İMKÂNLARA SAHİP OLMALI ”
DMD – nin kaydedilmesi amacıyla, Engellilere ait eşit mesleki imkânlar günü
Priştine: 21. Ekim 2009.
Kosova Hükümeti, Engellilere ait esit mesleki imkânlar gününü kaydetmek amaciyla bir konferans
düzenledi, bu gün dünyade Disability Mentoring Day – DMD günü olarak bilinmektedir.

ABD-de çikan bu fikir sayesinde 1999 yilindan bu yana dünyanin bir çok ülkesinde kaydedilen bu
günün asil amaci, engelli olan kisilere, talebe veya is arayanlara, gelecekte is sahibi olabilmek için
onlarin çikarlarini gelistirecek uyumlu olan is yerlerinde bir veya birkaç günlügüne çalisma imkâni
saglamaktir.
Karsilikli faydalar içeren bu girisim sayesinde talebeler ve is arayanlar, reel bir is ortaminda dolaysiz ve
pratik bir sekilde ögrenme imkânlarina sahip olmakla birlikte uzun vadeli danismanlik iliskilerini
gelistirerek uzmansal yeteneklerini de ilerletebilirler. Diger yandan isverenler, yeni is arayan kaynaklara
ulasma olanagina sahip olmakla birlikte, kisa ve uzun sürede isçi bulmaya ve engelli olan kisilerin
mesleki olanaklarini da daha yakindan ögrenme olanagina sahip olmaktalar.
Bu nedenlerdendir ki Başbakanlık Ofisi/ İyi yönetim ofisi dünyanın birçok ülkesinde kaydedilen bu günün kaydedilmesine karar vererek,
birçok bakanlıkta bir-iki günlüğüne de olsa değişik iş ortamlarında engelli olan talebe ve iş arayanları bu iş yerlerine angaje etmeyi uygun
görmüştür. Bu günün kaydedilmesi için gerekli olan maddi destek AGİT – Kosova Misyonu tarafından temin edilmiştir.

ZİHİNSEL ENGELLİ KİŞİLERİN KOSOVA
TOPLUMUNA DAHA FAZLA KATILIMI
Zihinsel engelli kişilerin haklarıyla görevli Kosova girişimi STK-u (Kosovo Mental
Disability Rights Initiatives, K- MDRI , http://www.mdri.org/kmdri.html ) zihinsel engelli
kişilerin durumlarının iyileşmesi ile onların Kosova toplumuna daha fazla katılmalarıyla
ilgilenmektedir. Bu kuruluşun çalışmaları Avrupa Birliği ve USAİD tarafından
desteklenmektedir.
2009 yilinin Ekim ayi içerisinde K-MDRI, 18 Pristine, 6 Elez han, 5 Kaçanik, 8 Kamenica,
5 Ipek ve Stimle'deki Özel
Enstitüden 3 olmak üzere 45 kisinin
isbasi etmesinde yardimlarini
sunmustur. Bu kisiler iki ay boyunca
is yerlerinde egitim alma imkânina
sahip olmakla birlikte, aktif çalisma
pazarinin da dâhil oldugu ve
zihinsel engellilere yardim sunma
olarak belirlenen UNDP-in projesi
çerçevesinden belli aylik gelirlerle
ödenmislerdir.
Bu eylemin asil amaci, zihinsel
engelli kisilerin de tek basina
yasayabileceklerini ve ayni
zamanda çalisarak toplum içerisinde aktif olabileceklerini kanitlamakti.

ULUSLARARASI İŞİTME
ENGELLİLER GÜNÜ
Priştine: 29. Eylül 2009.
Uluslararasi isitme engelliler günü vesilesiyle
Hükümet Binasinda bir konferans düzenlendi.
Iyi yönetim ofisi ve Kosova'nin isitme engelliler
dernekleri, kamunun haberdar edilmesi,
kamuoyunun bilinçlenmesi daha dogrusu bu
kategorilere ait karar alan etmenlerin
bilinçlenmeleri ile egitimleri, ulusal isaretler dil statüsünün
iyilesmesi, isitme engellilere ait egitimin düzeltilmesi, kamu
yayinlara ve hizmetlere olan yaklasimin iyilesmesi amaciyla
ortaklasa olarak bir sürü etkinlik düzenlenmistir.

“ BEYAZ BASTON KÖRLER HAFTASI”

BİNYILLIK HEDEFLER
Priştine: 20.Ekim 2009.
Kosova Cumhuriyeti Meclisi, UNDP/UNKT ile sürdürdüğü işbirliği sayesinde „Sosyal
içerme: Bin yıllık gelişme hedeflerinin tam yoluna yönlenmesi, MCR Kosova“ konusu altında iki günlük bir konferans
düzenleyerek, Kosova'da sosyal içermenin daha fazla tanıtımı ile ele alınmasına özen gösterildi.
Konuyla ilgili sürdürülen tartışmalarda Little People of Kosovo STK-u, toplum tarafından engellilere daha fazla
önemin verilmesi gereğine olduğu gibi, Kosova'nın bin yıllık hedeflerinin gelişmesinde onların ihtiyaçlarının daha
yüksek oranda dâhil edilmesi gereğine de işaret etti. Çünkü Kosova'da bu grup yurttaşlar, toplumun en fakir
bölümünü oluşturmakla birlikte, kendilerine eğitimde, sağlık korunumunda, ölüm oranının düşürülmesinde, iş başı
etmede ve sosyal yardımların sunulmasında çok daha büyük bir desteğe ihtiyaç duymaktalar.

15 -22 Ekim 2009
Kosova Körler Derneği Uluslararası beyaz
baston körler haftası nedeniyle, Priştine
merkezinde gerçekleştirdikleri bir defileden
sonra, Priştine Belediye Meclisi binasında bir
akademi düzenlediler.
Akademiye Başbakanlık
Ofisinden,
Bakanlıklardan ve
Kosova'nın genelindeki
belediye Körler
Dernekleri temsilcileri
katıldı.
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Prizren Belediyesi ve onun Asbaskani ile Prizren'in Hendikos STK-u üyeleri de olan
Çemailj Kurtisi ve Drita Vuksinaj, AGIT ile Belediye Komitesine bagli olan ve engellilerle
ilgilenen diger STK-lari, “Ekim DMD-a, Profesyonel olanaklar ayi” çerçevesinde çok
sayida etkinlikler düzenlemeyi basarmislardir. Bu etkinlikler arasinda, Kampanya
açilisinin yapildigi basin toplantisi, Ekim ayi içerisinde kamu ve özel sektörde engellilerin
bir veya iki günlügüne isbasi etmeleri, tekerlekli sandalye kullananlar arasinda yarismalar,
resim sergileri, engelli kisilere ait Ulusal Planin tanitiminin yapildigi seminer, engelliler
için öngörülen park yerlerin belirlenmesinde trafik polisiyle
düzenlenen etkinlik, tekerlekli sandalye kullanalar
arasindaki basketbol turnuvasi, Prizren'deki Hendikos
üyesi olan Miradije Berisa'nin daimi isbasi etmesi...gibi
etkinlikler yer almaktadir.

Qemail Kurtishi,

STK Hendifer Ferizovik
ÖZEL HİZMETLER
Priştine Uluslararası Havalimanı

ETKINLIKLER
Tamir ve üretim
Ferizovik'teki Ortopedi – Hendifer imalat hanesinin üretim programı, Kosova'nın bu araç ve gereçleri üreten tek
imalathanesidir. Tekerlekli sandalye üretimi ve tamiri ve hareket etmekte zorlanan ile tekerlekli sandalye kullanan kişilerin
özel ihtiyaçlarına göre diğer ortopedik araç ve gereçlerin üretimi ile tamiriyle özel bir imalathane olarak bilinmektedir.
Ferizovik'teki “Ortopedia-Hendifer” imalathanesinin işletmecisi Fazilja Bungu, “Fırsattan yararlanarak, eskimiş tekerlekli
sandalyelerinizi çöpe atmayın, onları tamir için bize getirin” diyor.
Saglik Bakanliginin bu imalathaneye acil destek sunmasi gerekir, çünkü engelliler için gerekli olan ortopedik araçlarin ve
tekerlekli sandalyelerin teminati Saglik Bakanliginin yetkisindedir.
Insan haklari
Ferizovik'in Hendifer STK-u DMD-in ( Disability Mentoring Days) engellilerin haklarına ait konulardaki çok etnikli Gönüllü
Tanıtım Programlarında kamuoyunun duyarlılığını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme kampanyalarıyla aktif bir katkıda
bulunmaktadır.
Izolasyon mücadelesi
Ferizovik'in Hendifer STK-u, engellilere, özelikle de tek başına yaşayan ve hareketsiz olan kişilere, Orta Tıp okulu
öğrencileri ve Ferizovik'teki Aile Hekimliği Merkeziyle birlikte gönüllü olarak servis hizmetleri de sunmaktadır.

Priştine: 03 Ekim 2009.
Tekerlekli sandalye kullanan ve hareket
etmelerinde belli engellerle karşılaşan yetişkin ve
çocuk ile uçak biletinin onayından uçağa girişe
kadar özel ilgi isteyen yolcular için asansörlü
otobüsün hizmete verilmesi amacıyla tören
düzenlendi.
Priştine Uluslararası Havalimanı özel otobüs
hizmetini uygulamaya sokarak, ayrımcılık
yapmadan hava ulaşımındaki tüm yolcular için eşit
bir yaklaşım sağlayarak, engelli olan kişilerin de
özgür hareket etmelerine olanak sağlamıştır.

. 2009 yili içerisinde Hendifer STK-u 150 kadar engelliye iki sefer dogal ortamda rekreasyon gezisi örgütleyerek, onlara
spor etkinliklerde bulunmalarini saglamistir.
Yilbasi kutlamalari
Hendifer STK-u yilbasi kutlamalari çerçevesinde engelli olan 200 çocuga hediyeler sunarak bir kutlama programi da
düzenledi.

STK Down Syndrome Kosova – DSK
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BELLİ ENGELLERİ OLAN YETENEKLER
www.webbytalents.com
Belli engelleri olan yeteneklere kendilerini ve çalışmalarını
yeni web sayfamız olan www. webbytalents.com adresine
başvuruda bulunarak kendilerini tanıtabilirler.
Bu web sayfamız belli engelleri olan tüm yetenekler için
kendi olanaklarını, otantik kültürlerini sergilemeleri ve herkes
için daha iyi bir dünya yaratmak konusunda iyi bir platformu
oluşturmaktadır.

No.15

STK DSK 04 Mart 2007 tarihinde down syndromlu çocukları olan veliler
tarafından kurulmuştur. Çalışmalarını çok etkin bir şekilde sürdüren bu
kuruluş, down syndromuna yakalanmış çocukların ve yetişkinlerin
topluma katılmaları için savaşım vermektedir.
Bu kuruluşun etkinlikleri ve çalışmalarını daha geniş bir şekilde onların
web sayfasından öğrenebilirsiniz
www.downsyndromekosova.org
Kendileriyle irtibatı şu adreslerden kurabilirsiniz: tel/ fax: 038 545715;
044 112170; 044 185685;
e-mail: info@downsyndromekosova.org , Adres: Rr. Kroi i Bardh Nr, 72,
Dardania, 10000 Prishtina
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Bu kampanyanin sonunda kisaltilmis çalisma mesaisi,
isbasi konusunda daha fazla olanak, tekerlekli sandalye
kullananlar için altyapinin olusturulmasi, Prizren'deki Aile
Tip Merkezinde konusma ve isitme engelliler için bir
tercümanin olmasi, engellilerin sahip olduklari sirketlerin
belediye vergilerinden muaf olmasi gibi engellilerin
durumunu düzeltecek yeni önerilerin sunulmasi amaciyla
bir çalisma toplantisi düzenlendi.

Kosova'da güncel olaylar ...
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Ekim DMD-a, Profesyonel olanaklar ayı
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