
Брошурата со насолов ,,Водич за развој на процесот на вклучување на корисниците во 

заштитата на менталното здравје во Југоистошна Европа,, е напишана  на јасен и 

разбирлив јазик со сочувана професионална рамка, истата е лесно разбирлива и 

применлива кон сите чинители во подобрувањето на менталното здравје во целост. Таа е 

напишана на точен, приемчив јазик како за професиналците од областа на менталното 

здравје така и за корисниците на здравствени услуги во оваа област но и за сите 

здравствени и општествени чинители во зајакнувањето на менталното здравје во 

заедницата. 

 

Брошурата има јасно поделени области на опишување со соодветни поглавја, прецизно 

наведени сите автори и соработници во изразботувањето на истата, детално опишани 

кратенките кои се користени во самиот текст, кратко резиме, а потоа следи воведот со 

јасен опис на наведените клучни поими како Организација предводена од корисници, 

статусот на здруженијата предводени од корисници во целиот регион на Југоситочна 

Европа со посебен осврт на оние кои се земени како примери за Анализа односно 

здруженијата во БИХ и Србија, посочување на добрите примери на Организации од 

корисници, јасно дефнирани цели на брошурата но и изведување на идеи и заклучоци за 

идно подобрување на работењето на овие организации. 

 

Во текстот е целосно опишана досегашната активност, историски развој и успеси и 

неуспеси на постоечките Организации предводени од корисници, а потоа се опишуваат 

потешкотиите во  функционирањето со акцент на она што го забележуваат самите 

корисници кои во овој случај се именуваат како експерти по искуства. 

 

Во оваа смисла се споделени искуставата од проектот ИМПУЛС кој има за цел токму 

подобрување на психосоцијалното функцинирање на корисниците на здравствени услуги 

од областа на менталното здравје, нивно активно вклучување во терапискиот процес и 

подобрувањето на личното социјалното и работно функционирање. Во овој правец се 

обрнува внимание на забелешките од самите експерти по искуство и корисниците во 

однос на недоволниот контакт со психијатрите, кратките средби, невклучување на сите 

области битни за самите кориснци како и  финансиските потешкотии, недоволно простор 

за работа на членовите, потребата од подобрување на работното функциониање, помош во 

вклучување во работниот процес и заработувачка, потребата од редукција на стигмата и 

дискриманицајата во општеството. 

 

Во завршниот дел на брошурата се наведени идеите и планот за иден развој на 

Организациите предводени од корисниците, финансиката стабилност, поголема 

информираност и вклученост на професионалците и волонтерите, но и зајакнување и 

проширување на мрежата со поголема вклученост и на владиниот и политичкиот сектор. 

Во целиов овој приказ особено е значајно дека покрај текстуалниот опис даден е и 

соодветен табеларен приказ на актуелната состојба во земјите од регионот, а на самиот 

крај се наведени корисните е- врски и контакти во изработката на брошурата кои ги 

опфаќаат Универзитетските психијатриски клиники од регионот но и Орагнизациите 

предводени од корисниците, со посебна благодарност до сите истражувачи. 

 



Како заклучок брошурата претставува значајна алатка за зајакнување и подобрување на 

менталното здравје на сите корисници, подобрување на нивното лично и социјално 

функционирање, квалитетот на нивниот живот, зајакнување на нивната автономност и 

одговорност во целиот тој процес, подигнување на свеста на здравстцвените 

професионалци но и на целата општествена структура за важноста на дестигматизацијата 

на општеството и вклучувањето на лицата со потешкотии активно во кроењето на својот 

живот. 

 

Брошурата поттикнува на размислување и мотивира професионалци, корисници, 

соработници и волонтери. 
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