
У М Е Т Н О С Т А  Н А  П Р Е Ж И В У В АЊ Е Т О

Едно кило гра, три пута га стављамо. Три пута… Некој се чуди,
гледаш цене куде са поевтини шеташ низ град. Те на пример
грашок. овдека е 60 ден, а у друг маркет е 56 ден. Ќе идеш
там ќе купиш. […] Кога ќе се најде нешто мрсничко па те држи,
ама вака јади нешто посно не те ни држи.

Некогаш земаш пола лекови еден месец не земаш другиот. Само
за еден болест тоа, не ти, не ми стигнува ама џабе шо да праиш
мора нешто, едно ќе остаиш другото пак ќе го пиеш.

Петра ,  мајка  на  лице  со  попреченост

Дрита ,  лице  со  попреченост ,  примателка  на
социјална  помош

ЛИШУВАЊЕ ОД ХРАНА

ЛИШУВАЊЕ ОД ЛЕКОВИ

Ќе  побараме  од  еден  од  друг  од  трет…

Сè зависеше од дедо ми, сè дедо ми... Дедо ако не ни пратеше
храна од овдека у село немаше што да јадеме…

ПОЗАЈМИЦИ

ПОМОШ ОД СЕМЕЈСТВОТО

Наодите презентирани во овој инфорграфик се од проектот "(Не)еднаквостите и социјалната заштита" - интерсекциска
анализа на социјалната заштита во Македонија и Босна и Херцеговина, и се дел од податоците од истражувањето собрани во
Македонија. Истражувањето го спроведоа Институтот за Европска Политика - Скопје и Центарот за општествени истражувања

Аналитика - Босна и Херцеговина, со финансиска поддршка од Регионалната програма за промоција на истражувањата.

Ќерката на испитаничката Марија - преживеана од семејно
насилство и примателка на социјална помош

СЕЛЕКТИВНО
ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ

Aко еден месец плати воду, друг месец плату струју, увек
белешку за белешку влечам. Едно тамо едно онамо овамо, не е
само струју и воду, па туј имаш и некој давачке кои не може да
се постигнат со социјалната помош за синот.

Стојан, самохран татко на лице со попреченост, примател на
постојана парична помош

“НА ЗАПИШУВАЊЕ”
Па има тука аптекарка една блиску до нас и викам ај да ми
дадеш лекови па ќе ти даду паре, ај некад ќе ме услужи знае
лек стварно ми требав, фино девојче, има некои људи не су
такви.

ПОВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ
УСЛУГИ
Кај ќе има негдека работа, ако ме викат негдека, така ќе
идам ќе работам [...] еве комшиите ако ме викнат да
чистам, ќе идам.

Орхан, лице со попреченост, примател на социјална помош

Петра ,  мајка  на  лице  со  попреченост

Мерсиха ,  лице  на  кое  е  укината  социјалната  помош

СТРАТЕГИИ  ЗА  СПРАВУВАЊЕ
на лицата кои се или би требало да бидат кориснички и корисници на системот за

социјална заштита


