
Partia Socialiste ju mbështet ...   ... gjatë gjithë jetës tuaj

Une jam:

...një fëmijë 
 · më shumë vënde në çerdhe 

 · siguria e plotë e fëmijëve në   
 rrugën drejt shkollës 

 · ligjësim i "dadove dhe edukatoreve  
shtëpiake" dhe njohja si një profesion

 · me shumë hapësira e parqe lojrash 

 · menzë shkollore edhe për të  
mërkurat në drekë  

...një i ri, e re 
 · punësim në komunë dhe vende trajnimi 
për sapo të diplomuarit ose praktikantët 

 · zona të reja argëtimi e për të kaluar kohën e lirë (faza e dytë e projektit 
“Espace Palettes”, nën viaduktin e rrugës “Route des Jeunes”, etj.) 

 · këshillim për te rinjte që mbushin moshën e pjekurisë: 
sigurimi shoqëror, taksat, RDU ... 

 · parandalim i borxheve dhe huave  
(p.sh., ndalimi i reklamave për kredi të  
vogla dhe këshillim në mjedisin shkollor) 

...një person me origjinë  
të huaj 
 · më shumë aktivitete multikulturore 

 · kurse gjuhësh sipas origjinës 

 · Integrimi i lehtësuar nëpërmjet aktiviteteve 
komunale (kontratat e fqinjësisë, shkolla  
e nënës, sportet, aktivitete kulturore, etj.) 

 · më shumë kurse të gjuhës franceze  

...nje çift, familjar  
apo beqar 
 · lehtësimin dhe centralizimin e regjistrimeve  
për kujdesin ndaj fëmijëve 

 · mbështetje për situata në vështirësi,  
p.sh. financiare ose të tjera 
(informim, këshillim, etj.) 

 · aktivitete falas për kalimin e kohës së lirë 

 · parandalimin e dhunës 

 · fortësimin e gatishmërise dhe ndërhyrjes  
gjatë natës të policisë komunale 

...një person në moshë  
 · ndihmë për personat në moshë që dëshirojnë të qëndrojnë në shtëpi 

 · mbështetje për institucionet e dedikuara për të moshuarit (EMS, IEPA ...) 

 · inkurajimi i aktiviteteve sociale ndërmjet brezave të ndryshëm 

 · më shumë mbështetje për kujdestarët 

 · luftë kundër izolimit 

 · përmirësimi i ndjenjës së sigurisë (p.sh. ndriçimi  
publik, mirëmbajtja e fasadave)



Partia Socialiste ...   ... për të gjithë 

...  një qiramarrës 
 · ulja e qerasë (nëpërmjet vlerës së hipotekës)   

 · strehim më të përballueshëm, 
të ndërtuar nga komuna 

 · kontroll mbi qeranë 

 · më shumë kooperativa strehimi

... në punë
 · inkurajim për krijimin e ndërmarrjeve 
të vogla dhe të mesme 

 

 · inkurajim per formimin e të rinjve 
(favorizimin e ofertave për kryerjen 
e praktikës profesionale dhe stazheve) 

 
)

 · inkurajim të politikave të përgjegjshme,
për konsumin e prodhimeve të vëndit, 
të përgjegjshëm dhe afatgjatë   

 

 · monitorim i përputhjes me standardet 
sociale dhe mjedisore për tenderat e 
publikuara nga komuna  

 

... taksapagues
 · investimi për te ardhmen (për çerdhe, 
kopshte, shkolla, parqe, etj...) 

 

 · garanci e të ardhurave që lejojnë 
shërbime cilësore publike 

 

 · informacion mbi projektet e bashkëpunimit 
ndërkombëtar (0.7% të buxhetit komunal)  

... me aftësi të kufizuar
 · ta bëjmë komunën Lancy më të aksesueshme 

 · më shumë mbështetje për kujdestarët 

 · strehim i përshtatshëm dhe i adaptueshëm  

... në vështirësi 
 · promovim dhe reintegrim profesional duke
i dhënë prioritet të papunëve në fund të së 
drejtës për punësim në komunë 

 
 

 · diversifikim i temave dhe linjave të 
shërbimeve sociale 

 
 · mbështetje e shoqatave që punojnë 
për të mirëpritur dhe ndihmuar njerëzit 
në situatë të vështirë

 
  

... një qytetar apo 
qytetare yen-ne
 · sigurimi i zhvillimit afatgjatë për komunën

  

 · krijimi i mjeteve të reja të komunikimit 
për komunën

 · lidhje më të mirë ndërmjet Grand-Lancy dhe Petit-Lancy 

 · bashkëpunim më të mirë me komunat fqinje   

Une jam...



Partia Socialiste...  ... në jetën time të përditshme

... në lëvizje 
 · sigurim i rrugëve për të lehtësuar qarkullimin
e biçikletave dhe këmbësorëve

 

 · zhvillim i transportit publik (vendet e
shërbimit dhe oraret) 

  

 · instalimi i një sistemi biçikletash në vetë-shërbim 

 · zgjatja e harmonizuar e linjës nr.15 të tramvajit, 
në lagjen “Semailles” 

  

... tek unë 
 · përmirësim i sistemit të ndarjes
 së mbeturinave 

 · krijim i kopshteve urbane përreth 
zonës së banimit

 · vlerësim i punës së portierit e veçanërisht 
në shkollat dhe ndërtesat komunale 

 ... një spektator 
 · shfaqje me çmime të përballueshme, çeqet e bonot - kulturë 

 · publikim mbi aktivitetet kulturore 

 · ofertë aktivitetesh të reja kulturore për të gjithë 

 · vlerësim i historisë së komunes dhe 
mbrojtja e trashigimisë kulturore

 · diversifikim i mëtejshëm i subvencioneve kulturore  

... duke bërë sport
 ·   

 · mbështetje e klubeve dhe 
aktiviteteve sportive 

 · krijim i më shumë vëndeve për 
zhvillimin e aktiviteteve fizike

 

 · më shumë oferta në çeqe e bono sportive  

... anëtar i një shoqate 
 · më shumë mbështetje për vullnetarët 

 · me shumë lokale e salla për shoqatat 
dhe një shpërndarje transparente 

 · zhvillim i aktiviteteve të ndryshme në lagjet 
e reja (p.sh. kontratat e lagjes) 

 

 · financim i projekteve të reja për shoqatat 
(kurse, aktivitete të ndryshme shoqërore...)

 

Një moment këtë javë, do të jem...

info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch

nxitje e sportit të rregullt për 
një shëndet më të mirë les 



Nos candidat-e-sVizioni ynë për Lancy  

Me marrjen e këtyre masave, Partia Socialiste 
dëshiron që Lancy të jetë:  

 

 ·

 ·

 ·

 ·

 ·
 ·

 ·

 ·

 

Kandidatët socialistë në Këshillin Municipal dhe Këshillin Ad-
ministrativ të komunës  Lancy do të përpiqen ta bëjnë këtë 
ideal një realitet për të gjithë, në mënyrë që të gjithë, me 
çfardolloj origjine, vështirësie apo pune, mund të ndjehen 
mirë në Lancy !

Një komunë ku të gjithë ndjehen të mirëpritur, të dëgjuar 
dhe integruar, pavarësisht nga statuti i tyre shoqëror;  

Një komunë që punon për më shumë drejtësi sociale, duke 
u kujdesur për më të ndjeshëmit prej nesh;  

Një komunë që i lejon të gjithë, të kontribuojnë sipas 
mënyrave të tyre dhe të rimarrin sipas nevojave të tyre;  

Një komunë ku respektojmë njeri-tjetrin, ndjehemi përgjeg-
jës dhe mund të mbrojmë të drejtat tona;  

Një komunë që kujdeset për ruajtjen e planetit tonë; 

Një komunë që lufton konkretisht kundër diskriminimit dhe 
favorizon barazinë ndërmjet burrit dhe gruas;  

Një komunë që favorizon pjesëmarrjen dhe konsultimin e 
popullatës brenda saj, si dhe angazhimin e të gjithëve për 
te krijuar me shumë gjallëri;  

Një komunë ku autoritetet qëndrojnë afër qytetarëve dhe 
janë lehtësisht të aksesueshëm;  

  
 

 Si të votosh ?

Retrouvez le programme du Parti Socialiste de Lancy sur :
Find the program of the Socialist Party of Lancy in English on :
Finden Sie das Programm der Sozialdemokratischen Partei  
von Lancy auf Deutsch unter :
Gjeni programin e Partisë Socialiste të qytetit Lancy në shqip :
aleuthur ealaa barnamaj alhizb alaishtirakii min Lancy ealaa :
Encuentre el programa del Partido Socialista de Lancy en español en :
Consultate il programma del Partito socialista di Lancy, in italiano, su :
Encontre o programa do PS Lancy em português em :
Pronađite program Socijalističke partije Lancy na srpsko-hrvatskom na :

info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch

https://ps-lancy.ch/elections/
programme-2020-2025

Si të votoni?   

Në 15 mars 2020 do të zhvillohen zgjedhjet e 
Këshillit Municipal për komunën Lancy dhe 
raundi i parë i zgjedhjes së Këshillit Adminis-
trativ, i cili do të pasohet nga  raundi i dytë në 
5 prill 2020.   

Partia Socialiste në Lancy paraqet Salima 
Moyard për zgjedhjet në Këshillin Administra-
tiv dhe kandidatët e saj për zgjedhjet e Këshil-
lit Bashkiak.  

Këto zgjedhje janë një mundësi për banorët e 
komunës Lancy të shprehin veten e tyre në 
mënyrë demokratike, për të përmirësuar jetën 
e tyre dhe komunitetin në lagjen e tyre.  

Që nga viti 2015, personat me shtetësi të huaj 
që kanë arritur moshën e pjekurisë dhe 
jetojnë ose kanë jetuar në Zvicër për të paktën 
8 vjet, kanë tashmë mundesinë të votojnë!  

Votimi i të gjithëve është i rëndësishëm në 
mënyrë që vendimet të merren në mënyrë 
përfaqësuese dhe që të gjithë të ndjehen në 
shtëpi në Lancy. Merreni këtë mundësi dhe 
jepni mendimin tuaj duke zgjedhur njerëzit që 
ju korrespondojnë dhe mbrojnë idetë e juaja 
në komunë ! Kjo mundësi ndodh vetëm çdo 5 
vjet. 

- Për Këshilli Administrativ, votoni për kandi-
daten tonë Salima MOYARD, si dhe për kandi-
datin e të Gjelbërve, Damien BONFANTI. Ju 
mjafton të zgjidhni kutitë përpara dy emrave !

- Për Këshillin Municipal, votoni për kandi-
datët socialistë (vendosni listën në zarf pa 
fshirë ose shtuar një emër) !  

Së fundi, në qoftë se dëshironi të bashkoheni 
me ne, për të mbrojtur vlerat dhe idetë tona, 
na kontaktoni 

Çfarë do të votojmë në 
15 mars dhe 5 prill 
2020 ?  
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