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pautes per donar suport a persones
amb discapacitat intel·lectual i/o
del desenvolupament
per exercir el seu dret a vot,
o el deure cívic com a membre
de la mesa electoral

Tracta’m com a
un ciutadà més
Com qualsevol
altre ciutadà,
jo també tinc dret
a participar
en la vida política.

2

Puc votar, ser membre
d’una mesa electoral,
apoderat o interventor.

4

Pregunta’m si
necessito ajuda
Si et sembla que puc
tenir alguna dificultat,
pregunta’m si necessito
un cop de mà.
Però tampoc cal que
t’avancis, deixa’m temps
per comprovar
que ho puc fer
per mi mateix.

3

Dirigeix-te a mi quan vulguis
dir-me alguna cosa
Si vaig acompanyat perquè necessito suport,
et pots dirigir a mi
i a la persona que m’acompanya.
Però no oblidis que soc jo
el qui vaig a votar.

5

Parla’m com a una
persona adulta
i no com a un infant

6

Si no ho fas amb les altres
persones adultes,
per què ho hauries
de fer amb mi?

Dona’m missatges clars,
concrets i amb paraules senzilles

Deixa’m parlar
i respecta
el meu ritme
Totes les persones
tenim ritmes
diferents,
respecta el meu.

Si necessito indicacions,
dona’m missatges directes i curts,
ja que són més comprensibles per a mi.
Fes-ho d’una manera amable,
sense alçar la veu
ni gesticular innecessàriament.

7

Tingues paciència
si no entenc el teu
missatge a la primera
Pregunta’m si he entès el
teu missatge i si necessito
que me’l repeteixis.
Dona’m temps per pensar
i respondre.

8

Quan m’expliquis
què haig de fer,
dona’m informació
endreçada,
coherent i comprensible
Explica’m pas a pas què haig
de fer, amb la informació
endreçada i comprensible.
Per reforçar les indicacions,
pots utilitzar els materials
disponibles a l’espai de
votació, o m’ho pots apuntar
en un paper.

9

Si em veus molt angoixat
i no saps com ajudar-me,
pregunta’m si vols que truquem
a alguna persona de confiança
Si ho necessito,
espera’t fins que arribi
la meva persona de suport.

10

Exigeix-me perquè tinc drets,
però també obligacions
com tothom
Exigeix-me tot allò que exigeixes
als altres una vegada que t’hagis
assegurat de tot l’anterior.

Amb el suport de:

