
Зошто ни е потребен водичот за развој и одржување на процесот 

на вклучување на корисниците во заштитата на менталното 

здравје во Југоисточна Европа 

Вклучувањето на корисниците на здравствена и социјална заштита во 

донесувањето и во спроведувањето на јавните политики кои се наменети за нив е 

релативно нова пракса во Европската Унија и во нејзините земји членки. Впрочем, 

основната цел на овие јавни политики е поддршка на истите тие корисници кои најдобро 

знаат кои се нивните потреби и предизвици со кои се соочуваат. 

Од друга страна, на подрачјето на Југоисточна Европа имаме традиција на ригидни 

и затворени општества и институции кои се засновани на исклучување на 

маргинализираните граѓани, а не на инклузија, и на донесување одлуки од страна на мал 

затворен круг на луѓе, без консултации со никого, а понекогаш дури и тајно, без 

информирање на јавноста за процесот на донесување одлуки. 

Во современи услови од исклучително значење е вистинските чинители – 

засегнатите страни, а особено корисниците да бидат вклучени во овој процес затоа што без 

нив не е можно правилно детектирање на проблемите и без соработка помеѓу 

институциите и корисниците ќе се добие искривена слика за проблемот, а конкретните 

решенија (закони, стратегии, програми) би биле субоптимални, неефикасни, нема да бидат 

од општа корист ниту ќе доведат до целосно решавање на проблемите. 

Затоа има потреба од овој Водич бидејќи тој не само што го опишува 

горенаведениот процес на вклучување на корисниците, туку дава и насоки и предлага идни 

можни решенија. Водичот е изработен во рамките на проектот ИМПУЛС кој е за 

поздравување затоа што може да се смета за еден вид пилот проект во својата област на 

овие простори кој ја отвара вратата за пресликување на овие таканаречени добри практики 

во земјите од Југоисточна Европа преку формирањето на советодавниот одбор на лица со 

искуство во нарушувања на менталното здравје (LEAP) кој за времетраењето на проектот 

одржа неколку состаноци. 

Други добри практики кои се споменуваат во овој Водич се заложбите за 

деинституционализација на пациентите на психијатриските болници, создавање поддршка 

од корисници (peer support), воведување соодветна и политички коректна терминологија, 

и воспоставување соработка со граѓанските организации предводени од корисници. 

Конечно, вредно е да се спомне и значењето на интензивирањето на соработката 

на регионално ниво, од која се очекува многу, која може да претставува основа за уште 

поголема соработка и вмрежување во иднина и во која можат да се вклучат и организации 

од трети земји и Европската платформа за ментално здравје и социјална исклученост (SMES 

Europa). 



Ние како граѓански организации треба постојано да се залагаме за унапредување 

на правата и положбата на крајните корисници кои ги застапуваме, но и да ја прифатиме 

улогата на одговорен партнер и посредник помеѓу корисниците, носителите на одлуки, 

здравствените организации и професионалците. 
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