
A R T I   I   M B I J E T E S Ë S  

Një kilogram groshë, tre her e hamë, tre her
ndonjë çuditet,  shikoni çmimet ku është më l irë,
shetisni nëpër qytet,  për shembull bizele këtu
është 60 denarë, në market tjetër është 356
denarë. Do shkojsh atje ta blesh, gjen ndonjë
vend dhe pastaj shkon atje të blesh si tani p.sh.
sheqer 30 denarë në market është 26, nuk është
i shtrenjtë me të vëretë sheqer, e din ajo kur do
të gjesh diçka të yndyrshme të të mbajë, kështu
kur han diçka të payndyrshme nuk të mban.

Ndonjëhet mer gjysëm ilaçe, muajin tjetër nuk
mer. Vetëm për një sëmundje, nuk të, nuk më
arijnë, por kot ske çtë bëjsh, një do të lësh, t jetër
do të fi l losh.

Petra, nëna e personit me aftësi të kufizuara 

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

PRIVIMI NGA USHQIMI

PRIVIMI NGA ILAÇET

Do të kërkojmë nga ndonjë, nga tjetër…

Çdo gjë vareshte nga gjyshi i  im, çdo gjë ai,  gjyshi
në qoftë se nuk na dërgonte ushqim prej këtu në
fshat, ne nuk do të kishim çfarë të hamë

HUAZIME

NDIHMË NGA FAMILJA

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.

Maria, e mbijetuar nga dhuna familiare dhe
pranuese e ndihmës sociale

PAGIM I PARREGULLT I
LLOGARIVE

Në qoftë se një muaj e paguaj ujin, muajin tjetër e
paguar rrymën, vazhdimisht l logari për l logari
tërheq, një atje, një këndej,  nuk është vetëm
korenti dhe uji ,  këtu ke edhe l logari të tjera të ci lat
nuk munden të ariten me të ardhurat e ti jë.
Stojan, prindër i vetëm me aftësi të kufizuara, pranues i
ndihmës sociale në vazhdimësi

HUAZIM
Ka një farmaciste këtu afër nesh dhe it hash të
më jape i laçe dhe paratë do tia jap, ndonjëher do
të më japë i laç kur më duhet, vajzë e mire, ka
disa njerëz janë të këti l lë.

HER PAS HERE KRYERJE E
SHËRBIMEVE 

Ku do të ketë diku punë, në qoftë se më thirin
diku, ashtu do të shkoj dhe do të punoj [. . .]  në
qoftë se fqinjët më thirin të pastroj,  do shkoj.

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

Petra, nëna e personit me aftësi të kufizuara

Mersiha, person i  ci l it  është ndërprerë ndihma sociale

STRATEGJI PËRBALLUESE
të personave të ci lat janë ose duhet të jenë shfrytëzues(e) të sistemit

të mbrojtjes sociale


