
Prindërimi gjatë COVID-19
Buxhetimi familjar gjatë periudhës së stresit financiar

Për shkak të COVID-19, miliona njerëz janë të shqetësuar për të ardhurat e tyre. Kjo gjë mund të na rraskapitë, inatosë dhe 
shpërqendrojë. Kërkesat e fëmijëve ose adoleshentëve mund të sjellin debate. Megjithatë, ka disa gjëra që mund të bëjmë për të 

ndihmuar në menaxhimin e stresit financiar.

Ju lumtë! Kjo metodë ka ndihmuar miliona familje. 
Për më shumë informacion, klikoni lidhjet e mëposhtme:

Për çfarë duhet të 
shpenzojmë gjatë kësaj 
periudhe?

Merrni një letër (ose një gazetë të 
vjetër apo kuti kartoni) dhe një 
stilolaps

Vizatoni të gjitha gjërat për të cilat 
ju dhe familja juaj shpenzoni para 
çdo muaj

Në krah të çdo figure, shënoni vlerën 
e tyre përkatëse

Llogarisni sa para keni për 
shpenzimet mujore

Përgatitni buxhetin 
tuaj 
Gjeni një thes/qese me gura ose çdo 
gjë që përmban shumë copëza të 
vogla. Kjo do të jetë sasia e të 
ardhurave mujore

Bashkë me familjen, vendosni se sa do 
të shpenzoni për artikullin përkatës 
dhe vendosini gurët në figurën tuaj

Nëse mund të kurseni qoftë edhe një 
sasi të vogël për të ardhmen ose për 
një rast urgjence, do të ishte shumë 
mirë!

Bisedoni rreth nevojave 
dhe dëshirave

Nevoja: Cilët janë artikujt e 
rëndësishëm ose të domosdoshëm për 
familjen tuaj për të mbijetuar? (si p.sh. 
ushqime, sapun për të larë duart, 
nevojat për familjarët e sëmurë ose me 
aftësi të kufizuara)

Dëshira: Çfarë gjërash do të dëshironit 
të kishit, por nuk janë thelbësore?

Diskutoni me fëmijët tuaj mbi artikujt 
për të cilët mund të shpenzoni më pak 
si familje

Buxheti lidhet me vendimet për shpenzime 
edhe në kohë të vështira

Duke e përgatitur buxhetin bashkërisht, 
fëmijët arrijnë të kuptojnë se të gjithëve na 
duhet të marrim vendime të vështira në 
periudha të vështira

Përveç kësaj, kjo i ndihmon familjet të kenë të 
ardhura të mjaftueshme në fund të muajit, 
duke marrë kështu më pak para borxh

Gjatë periudhës së 
COVID-19, qeveria vendore 

mund t'u japë familjeve 
ndihma monetare ose të 

shpërndajë pako me 
ushqime

Informohuni nëse ka vende 
në komunitetin tuaj që 

ofrojnë mbështetje

Zbuloni nëse 
ofrohet ndihmën 

për ju

Përfshini fëmijët dhe 
adoleshentët në 

procesin e përgatitjes 
së buxhetit 
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