
УМЕТНОСТА  НА  ПРЕЖИВУВАЊЕТО

Кога  цревата  ти  кркорат  не  размислуваш  убаво .  Без
интернет  може  и  без  ноге ,  ама  без  јадење  не  може

Ќе  прескокнам  некое  апче ,  не  можам  да  ја  пијам
секој  ден  терапијата ,  за  да  ми  стигнат  апчињата  за
до  крајот  на  месецот .

Драгана ,  лице  со  попреченост ,
примателка  на  социјална  заштита

Дрита ,  лице  со  физичка  попреченост ,
примателка  на  социјална  помош

ХРАНА

ЛЕКОВИ

Цел  црвен  крст  да  работи  за  нас  нема  да  стигне  да  не
снабди  за  тоа  колку  [ќерката]  си  ги  кине  алиштата ."

Треба  да  одам  до  УЈП ,  ама  не  можам  да  стигнам  таму .
Има  скали  пред  мене ,  гледам  како  сите  поминуваат ,
а  јас  не  можам . . .  И  ми  смета .  Не  само  што  ми  смета ,
полека  ме  убива  од  внатре

ОБЛЕКА

Сашо ,  пензионер ,  татко  на  лице  со  попреченост

ПРИСТАПНОСТ

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 .

Фатмир ,  лице  со  попреченост  на  кое  му  е
укината  паричната  помош

СМЕТКИ И ГРЕЕЊЕ
Си  плаќаме ,  струја ,  кабловска ,  телефон  ова  она ,  се
тој  плаќамо…Месечно  за  сметки ,  само  за  сметки  ги
даваме  тие  пари…

Марија ,  мајка  на  две  деца ,  преживена  од
семејно  насилство ,  примателка  на  постојана  парична
помош

ДОМУВАЊЕ

ОСНОВНИ  ПОТРЕБИ

Истражувачка :  Што  ти  треба  највеќе?
Ненад :  Сакам  да  почувствувам  дом .  Заслужил  сум  го  тоа

Ненад ,  бездомник ,  никогаш  не  добивал  социјална  помош

ОБРАЗОВАНИЕ
Еве сега ќе почне да оди у градинка, од каде да ги
најдам тие пари, ќе треба да го школувам детето, да одам
да земам ташна, книги за градинка, ама неам..

Сенад ,  лице  на  кое  му  е  укината  социјалната  помош  и
татко  на  три  малолетни  деца

Се  јавуваат  некои  давачки  поголеми ,  да  речеме  кога
е  зимски  период…Што  попрво ,  дрва  да  купиш ,  све  да
платиш
Орхан ,  лице  со  сензорна  попреченост ,
завршено  високо  образование ,  примател  на  социјална
помош

на лицата кои се или би требало да бидат корснички и корисници
на системот за социјална заштита


