Koalicja Masz Głos, Masz Wybór
Informacja prasowa
Koalicja Masz Głos, Masz Wybór w ramach prowadzonej społecznej kampanii profekwencyjnej do
Parlamentu Europejskiego przypomina:
z kalendarza wyborczego
dotyczy wyborcy w Polsce
-do 15 maja wyborca niepełnosprawny ma prawo zgłosić wójtowi pisemny wniosek o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
-do 18 maja gmina ma obowiązek doręczenia niepełnosprawnemu wyborcy
korespondencyjnego pakietu wyborczego.
dotyczy wyborcy za granicą
-do 15 maja konsul ma obowiązek wysłania pakietu wyborczego głosującym
korespondencyjnie za granicą
czy wiesz, jak to co robi Parlament Europejski przekłada się na naszą codzienność?
-jadąc na wakacje do krajów UE: nie musisz brać paszportu, nie tracisz czasu na kontrolę
paszportową i wymianę waluty, masz możliwość skorzystania z opieki medycznej za granicą, a od
grudnia 2015 roku nie będziesz płacił roamingu.
-jako studentka/student: możesz skorzystać z międzynarodowych programów wymiany dla
studentów jak Erasmus, masz możliwość podjęcia pracy w innym państwie członkowskim, możesz
odbyć praktykę bądź staż w instytucjach europejskich. To PE zadbał o Twoje bezpieczeństwo przy
zakupach on-line.
-jako świadomy ekologicznie obywatel: dzięki PE wiesz, co jesz – to europarlament decyduje, jak
opisywana jest żywność, czy będziesz dostawał jednorazowe plastikowe torebki w sklepach, co
dalej z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji CO2.
….więcej w infografice poniżej i na www.glosuj.org.pl
O kampanii
Pod hasłem „Głosuj i wybierz posłankę/ posła, którzy myślą tak jak Ty” 24 kwietnia ruszyła
społeczna kampania profrekwencyjna do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jej
pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja organizacji pozarządowych Masz Głos Masz Wybór.
Cel kampanii to informowanie o procedurach i zachęcanie Polaków do licznego i świadomego
udziału w eurowyborach 25 maja 2014 roku. Więcej na www.glosuj.org.pl
Czym jest Koalicja Masz Głos, Masz Wybór
Celem jej działania jest zachęcanie Polaków do licznego i świadomego udziału w wyborach.
Koalicja nie prowadzi agitacji na rzecz określonych opcji politycznych, komitetów wyborczych czy
kandydatów.
M.in. dzięki działaniom Koalicji udało się powstrzymać tendencję spadkową uczestnictwa
obywateli w wyborach. Doprowadzono również do zmian w prawie, które umożliwiają:
 głosowanie poprzez pełnomocników osobom niepełnosprawnym i po 75 roku życia,
 głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych i Polaków za granicą,
 zastosowanie nakładek na karty do głosowania dla osób niewidomych
 głosowanie w wybranym lokalu wyborczym, dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Członkowie koalicji: Fundacja im. Stefana Batorego (koordynuje prace Koalicji), Centrum Edukacji

Obywatelskiej, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Projekt: Polska, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego , Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
SAR, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Izba Wydawców
Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Forum Europejskie
przy Centrum Europejskim UW, Instytut Spraw Publicznych.
Kontakt: Olga Skarżyńska, oskarzynska@batory.org.pl, tel. 22 536 02 62

