
Ментално здравље

Јун, 2022. године

ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј



Министарство здравља Републике Србије на иницијативу Републичке стручне комисије 
за ментално здравље донело је одлуку да месец јун прогласи Националним месецом 

менталног здравља у Републици Србији.



Има ли здравља без менталног 

здравља?



Ментално здравље је стање благостања 

у коме особа остварује или користи 

своје способности и потенцијале, може 

да се носи са стресорима свакодневног 

живота, ради продуктивно и остварује 

допринос друштву.



10 једноставних корака за очување 

менталног здравља



 1. Прихватите себе онаквнима какви сте

 Наша уверења, порекло, култура, религија, пол и животно 

искуство чини нас онаквим какви смо.

 Свако има право да буде поштован укључујући и Вас.

 2. Разговарајте о томе

 Већина људи се осећа отуђеним и преоптерећеним својим 

проблемима.

 Понекад помаже ако о томе разговарате и поделите своја 

осећања са неким.

 3. Дружите се са пријатељима

 Не морате увек да будете јаки и да се сами борите.

 Пријатељи су важни, посебно у тешким временима.

 Негујте пријатљство.



 4. Укључите се у заједницу

 Упознавање нових људи и укључивање у заједницу може да 

учини много – и за Вас и за друге.

 5. Будите активни

 Редовно вежбање може да помогне ако сте депресивни или 

нервозни.

 То Вам такође даје више енергије.

 Пронађите нешто у чему уживате

 Спорт,

 Пливање,

 Пецање,

Шетња,

 Плес или

 Вожња бицикла.



 6. Умерено узимајте алкохол

 Уколико проблем решавате узимањем алкохола само ћете 

ствари учинити још горим.

 Најбоље да у алкохолу будете умерени.

 Не опијајте се!

 Ако имате проблем са алкохолом обратите се лекару.

 7. Научите нешто ново

 Било да је то задовољство, пријатељство или прилика за

промену посла – повећаће ваше самопоуздање.



 8. Учините нешто креативно

 Бављење креативним активностима помаже ако сте нервозни 

или у депресији. То Вам помаже да повратите пољуљано 

самопоуздање.

Музика, писање, читање поезије, сликање/цртање или 

кување – пронађите нешто у чему уживате.

 9. Опустите се

 Пронађите време за себе.

 Укључите у Ваш дан ствари које Вас испуњавају:

 Читање,

 Слушање музике,

 Свирање,

Медитације

Или било која друга активност у којој уживате и која Вас 

релаксира.



10. Обратите се за помоћ

 Знајте да је свакоме понекад потребна помоћ.

 Није срамота тражити помоћ, чак и ако Вам је непријатно због 

тога.

 Обратите се пријатељима, родитељима, наставнику, психологу

школе, лекару...



Није срамота понекад бити слаб и 

тражити ослонац.

Није срамота тражити психолошку 

помоћ.

Није срамота обратити се психологу, 

психотерапеуту и другим стручњацима 

за ментално здравље.



У ситуацијама када Вам је потребна 

подршка можете је пронаћи онлајн 

или путем телефона.

У наставку се налазе информације где 

можете потражити бесплатну 

психолошку подршку.







Национална СОС линија за превенцију 

самоубиства

 Пројекат је Министарства здравља Републике Србије и Клинике за 
психијатријске болести “Др Лаза Лазаревић”. Свим заинтересованим 
грађанима (особама у кризи, њиховим породицама, пријатељима, 
колегама и околини) наш мултидисциплинарни тим едукованих 
професионалаца из домена менталног здравља доступан је свима 
којима је помоћ потребна 24 часа дневно. 

 Активности које реализујемо односе се на:

• интервенције у кризним ситуацијама

• саветодавни рад и

• пружање подршке и помоћи













Врло је важно да се разуме и прихвати

да људи нису пасивне играчке у

рукама сурове судбине и да могу да 

постану креатори сопственог 

квалитетног живота.



Зато буди слободан/слободна да се 

обратиш за помоћ!

Сав терет који носиш не мора бити 

само твој!



 Изор:

 https://www.lazalazarevic.rs/index.php/arhiva-vesti/708-jun-mesec-mentalnog-

zdravlja-u-srbiji

 http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-18-3103

 Ментално здравље, НСХЦ, 2009.
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