
O PS o-a apoia ...   ... durante toda a sua vida

Eu sou: 

... uma criança
 · mais lugares em berçários (berços) 

 · perfeita segurança no caminho da escola  

 · regularização das  « mães de dia » atuais e
incitações para criar vocações  

 · mais áreas de jogos 

 · abrir os restaurantes escolares a quarta-feira ao meio-dia
 

...um-a jovem
 · empregos comunais e lugares de formação para jovens formado-a-s
ou em aprendizagem 

 · novos espaços de lazer (a 2da etapa do espaço Palettes; de baixo
do viaduto da route des Jeunes, etc.)

 · avisos e conselhos para as pessoas que atingem a maioria: 
seguros, impostos, RDU…

 · avisar sobre a dívida dos jovens (ex. : proibição da 
publicidade para o pequeno crédito e prevenção
escolar)

 
 

…uma pessoa de origem
estrangeira  
 · mais eventos multiculturais

 · cursos de lingua e de cultura de origem

 · integração facilitada através das atividades comunais 
(contratos de bairro, escola das mães, desporto, 
cultura, etc.)

  · mais cursos de françês 

…um-a adulto-a em casal, 
em família, solteiro-a

 

 · facilitar e centralizar as inscrições para a 
guarda das crianças

 

 · apoio ás famílias com dificuldades financeiras ou 
outras (ex : permanências, informações, avisos, etc.)

 

 · atividades de lazer baratas

 · melhorar a prevenção das violências domésticas

 · mediação de noite e polícia municipal para as 
ações de prevenção e de proximidade  

…um senior
 · ajudar as pessoas idosas que desejam permanecer em casa 

 · apoiar as instituições dedicadas as pessoas idosas (EMS, IEPA...)

 · incentivo das atividades sociais e intergeracionais  

 · mais apoio aos próximos que ajudam 

 · lutar contra o isolamento 

 · reduzir o sentimento de insegurança (ex : iluminação pública, 
manutenção das frentes)

 



O PS...   ... para todos-as cidadãos 

…locatário-a
 · baixar os alugueres (cf. taxa de hipoteca) 

 · mais habitações acessíveis construídas pela freguesia

 · mais habitações com aluguer controlado

 · mais cooperativas

…no trabalho
 · incentivar a implantação das pequenas 
e médias empresas

 · incentivar para formar jovens 
(estágio ou aprendizagem)  

 · incentivar as politicas de compra 
responsáveis, duráveis e locais  

 · controlo do respeito das normas sociais 
e dos respeitos das normas sociais e 
ambientais nos mercados públicos 
atribuídos pela freguesia 

 

…contribuinte
 · investir para o amanhã (escolas, 
parques, berçários, …)

 

 · garantir rendas que permitem serviços 
públicos de qualidade

 

 · informar sobre os projetos de cooperação
internacional de solidariedade (0.7% do 
orçamento da freguesia)

 

…em situação de desvantagem
 (handicap)
 · fazer com que Lancy seja perfeitamente acessível 

 · maior apoio aos próximos que ajudam

 · habitações acessíveis e adaptáveis

…em dificuldade
 · favorecer a reinserção profissional dando 
a prioridade as pessoas desempregadas 
em fim de direito para os empregos na 
junta de freguesia 

 
 

 · diversificar os temas das permanências 
do serviço social 

 
 · Apoiar as associações que trabalham no
acolhimento e no acompanhamento das
pessoas em situação precária 

 
  

…cidadão
 · maior desenvolvimento sustentável na freguesia  

 · criação de novos meios de comunicação para a freguesia 

 · ligar melhor o Grand-Lancy e o Petit-Lancy

 · colaborar cada vez mais com as freguesias vizinhas

 

Eu sou…



O PS ...  ... diariamente 

…em deslocação
 · favorecer os itinerários de mobilidade 
sustentável e favorecer o uso das 
bicicletas e das caminhadas

 

 · desenvolver os transportes públicos 
(paragens de transportes públicos e horários)

  

 · instalar um sistema de bicicletas de libro-serviço

 · prolongamento harmonioso do 
tram 15 no bairro des Semailles

 

…em casa
 · aumentar o facto de triar o lixo

 · disponibilizar as hortas urbanas de proximidade

 · valorizar o trabalho dos porteiros (concierges), 
sobretudo nas escolas e nos prédios da freguesia

…espetador-a
 · preços dos espetáculos abordáveis, cheque-cultural

 · tornar visível as atividades culturais existentes 

 · oferecer novas atividades culturais a todos os públicos 

 · valorizar a história de Lancy e a proteção do património 

 · diversificar ainda mais os subsídios culturais 

…desportivo-a
 ·   

 · apoiar os clubes e as atividades desportivas 

 · desenvolver mais espaços para a atividade fisíca 

 · aumentar os cheques-desporto 

…membro-a de uma associação
 · maior apoio aos-as voluntário-a-s 

 · maios locais associativos e uma 
atribuição transparente 

 · desenvolver a vida nos novos bairros
(ex. : contratos de bairro)

 

 · favorecer o financiamento dos novos 
projetos associativos (cursos, eventos…)

 

Um momento nesta semana, eu serei …

info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch

incentivar a prática regular do desporto 
para melhorar a saúde 



Nos candidat-e-s A nossa visão para Lancy

Com estas medidas, o Partido Socialista 
deseja que Lancy seja : 

 

 ·

 ·

 ·

 ·

 ·

 ·

 ·

 ·

 

Os candidatos socialistas ao Conselho municipal e ao Con-
selho administrativo de Lancy irão fazer de tudo para que 
estes ideais seja uma realidade para todos-as afim que, cada 
um-a, qual for a origem, as dificuldades ou o emprego, 
possa se sentir bem em Lancy !

Uma freguesia onde todos-as se sintam acolhidos-as, ouvi-
dos-as e incluídos-as, seja qual for o estatuto social ;

Uma freguesia que trabalhe para construir maior justiça 
social, defendendo os-as que mais necessitam;

Uma freguesia que permita a cada um-a de contribuir 
segundo as possibilidades e de receber segundo as 
necessidades;

Uma freguesia onde cada um-a respeite o-a outro-a, se 
sinta responsável e possa fazer valer os seus direitos;

Uma freguesia que se preocupe na preservação do nosso 
planeta;

Uma freguesia que lute com eficácia contra as discrimi-
nações e ponha em prática a igualdade entre homens e 
mulheres;

Uma freguesia que possa favorecer a participação e a con-
sulta do povo que vive na freguesia, tal como o empenho 
de todos-as para a fazer viver;

Uma freguesia onde possa existir uma proximidade com as 
autoridades, próxima dos cidadãos e facilmente acessível;

  
 

 Como votar ?

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

Como votar ?

No dia 15 de março de 2020 será a eleição do 
Conselho municipal de Lancy e a primeira 
volta da eleição do Conselho administrativo, 
que terá seguimento na segunda volta no dia 
5 de abril de 2020. 

O Partido socialista vai apresentar a Salima 
Moyard á eleição ao Conselho administrativo 
e 14 candidato-a-s para a eleição ao Conselho 
municipal. 

Estas eleições serão a oportunidade para os 
habitantes de Lancy poderem exprimir-se 
democraticamente para melhorarem o dia a 
dia a nível da freguesia e da vida coletiva no 
bairro. 

Desde 2015, as pessoas com mais de 18 anos 
de nacionalidade estrangeira, que vivem na 
Suiça há 8 anos podem também votar!

O voto de cada um-a é importante afim que as 
decisões sejam tomadas de forma represen-
tativa e que todos-as possam se sentir bem 
em Lancy. Agarrem esta oportunidade para 
darem a sua opinião escolhendo as pessoas 
que correspondem a vocês e que irão defend-
er as suas ideias no bairro! Esta oportunidade 
só se apresenta todos os 5 anos.

- Para o Conselho administrativo, votem pela 
nossa candidata Salima Moyard, tal como 
para o candidato dos Verdes, Damien Bonfan-
ti. Só precisa de apontar uma cruz em frente 
dos dois nomes!

- Para o Conselho municipal, votem a lista 
socialista completa n° 1 (metam a lista no 
envelope sem tirar nem adicionar um outro 
nome)! 

Finalmente, se desejam defender os nossos 
valores e as nossas ideias, por favor 
contactem-nos 

O que vamos votar nos 
dias 15 de março e 5 
de abril de 2020 ?
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