
 

 

Коначни извештај - честа питања 

 

Шта пише у коначном извештају? 

Комисија је изнела план како да се трансформише систем за заштиту менталног здравља и 

благостања у Викторији. Ове реформе ће бити од користи читавој заједници у Викторији. 

Коначни извештај садржи 65 препорука за промене. Ове препоруке се надограђују на девет 

препорука у привременом извештају Комисије. 

Једна од кључних реформи је да се свима олакша коришћењe система за заштиту менталног 

здравља и благостања. Да би се то постигло, будући систем ће имати 50-60 нових локалних 

служби за заштиту менталног здравља и благостања. Ове службе ће пружати лечење, негу и 

подршку одраслим особама.  

 

Ко ће спровести препоруке? 

Влада Викторије ће спровести све препоруке које је донела Комисија. Нова Управа за заштиту 

менталног здравља и благостања при министарству здравља ће управљати системом за 

заштиту менталног здравља и благостања. Они ће бити одговорни за спровођење препорука 

Комисије. 

 

Када ће препоруке бити спроведене? 

Препоруке Комисије представљају велику промену нашег система за заштиту менталног 

здравља и благостања. Требаће времена да се изврше ове промене. 

Неке препоруке из привременог извештаја се већ примењују. То укључује и проширење 

Програма болничког теренског ангажовања после покушаја самоубиства (Hospital Outreach 

Post-suicidal after Engagement - HOPE). За примену осталих препорука биће потребно више 

времена. 

Комисија је зацртала десетогодишњи програм реформи у три таласа: 

 краткорочни—до краја 2022. 

 средњорочни—до краја 2026. 

 дугорочни—до краја 2031. 

 

Да ли могу да добијем тврду копију коначног извештаја? 

Краљевска комисија је посвећена смањењу свог утицаја на животну средину. Ми вас 

подстичемо да прочитате коначни извештај и сажети документ, као и препоруке на интернету. 

Уколико немате приступ интернету код куће, покушајте да прочитате извештај преко интернета 

у вашој локалној библиотеци. Локацију ваше локалне библиотеке можете наћи на сајту Public 

Library Victoria  овде. 

 

https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/download-report/
https://www.plv.org.au/find-a-library/
https://www.plv.org.au/find-a-library/
https://www.plv.org.au/find-a-library/


 

 

Шта ако имам неко питање у вези коначног извештаја? 

Да бисте поставили питање у вези коначног извештаја пошаљите имејл на 

mentalhealth@dhhs.vic.gov.au. 

Можда ћете такође моћи да пронађете информације које тражите о коначном извештају у 

овим информативним листовима и видео анимацији. 

 

Да ли још увек могу дам коментар на рад Комисије? 

Краљевска комисија је завршила свој рад, тако да не може више да прима прилоге. 

Комисија је примила преко 12.500 прилога од појединаца и организација. То укључује скоро 

3.000 одговора на анкету која је послата особљу и више од:  

 3.200 поднесака 

 1.650 особа које су присуствале консултацијама у заједници,  

 250 сведока  

 3.000 одговора на истраживање расположења заједнице. 

mailto:mentalhealth@dhhs.vic.gov.au
https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/fact-sheets/
https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/videos/

