
ARTI I  MBIJETESËS 

Kur zorrët të gërhasin nuk mendon mirë. Pa internet munde dhe pa
këmbë, por pa ushqim nuk mundet.

Ja, i laçet më duhet dhe i  kam shum, nuk e di çfarë
të them, por kur nuk ka nuk ka, tani aq s aka, nuk
arin, një qind euro dhiet injekcione…  plus tablet,
njëqind e pesëdhiet plus të tjerat mos ua
numërojmendime që duhet të meren

Dragana, person me aftësi të kufizuara, pranuese e ndihmës sociale

Drita, person me aftësi të kufizuara, pranuese e
ndihmës sociale

USHQIM

ILAÇE

Gjithë Kryqi i  kuq të punojë për ne, nuk do të
arijë të na furnizojë për atë sa që (e bija) i  gris
teshat.

Duhet të shkoj deri në DAP, por nuk mundem të
arij  deri aty. Ka shkallë para meje, shikoj se si  të
gjithë i  kalojnë, dhe un nuk mundem të kaloj. . .
Kjo më pengon. Jo vetëm që më pengon, ngadalë
më vret në brendësi.

VESHJE

Sasho, i  penzionuar, baba i  bijës të sëmurë
nga skizofrenia

OFRUESHMËRI

Gjetjet e prezantuara në këtë infografik janë nga projekti "(Pa)barazia dhe mbrojtja sociale" - analizë intersekcionale e
mbrojtjes sociale në Maqedoni dhe Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe janë pjesë e të dhënave të hulumtimeve të mbledhura në

Maqedoni.  Hulumtimin e zbatuan Instituti për politikë evropiane – Shkup dhe Qendra për hulumtime shoqërore Analitika –
Bosnjë dhe Hercegovinë me përkrahje finansiare të Programit regjional për promovim të hulumtimeve.

Fatmir, person me aftësi të kufizuara, i  është
ndaluar ndihma e lekëve

LLOGARI; NXEMJE
Paguajmë, korentin, kablloviken, telefonin, këtë,
atë, gj ithë këtë e paguajmë…  Në muaj për l logari,
vetëm për l logari i  japim ato të holla…

Maria, e mbijetuar nga dhuna familiare dhe
pranon ndihmë të vazhdueshme të lekëve 

Orhan, person me aftësi të kufizuara,
pranues i  ndihmës sociale

Paraqiten disa të dhëna më të mëdha, të dhemi gjatë
periudhës së dimrit…  Çfarë të bëjsh më shpejt,  dru të
blesh, të paguajsh çdo gjë…

BANIMI
Hulumtuesja: Çfarë të nevoitet më shum? Nenad: Dua të
ndiej shtëpi.  E kam merituar këtë. 

Nenad, i  pa strehuar që asnjëher nuk ka marur ndihmë
sociale 

ARSIM
Ja tani do të fillojë në çerdhe, ku ti gjejë ato
para, do të duhet ta shkolloj fëmijën, të shkoj
të blej çantë, libra të çerdhes, por nuk kam

Senad, person të ci l i t  i  është ndërprerë ndihma
sociale dhe prindër i  tre fëmijëve të mitur

NEVOJAT THEMELORE NË
MBROJTJEN SOCIALE

të personave të cilat janë ose duhet të jenë shfrytëzues(e) të sistemit të mbrojtjes sociale


