
Innovációval a lelki egészségért

Egészen újszerű megközelítéssel mutatkozott be a Mental Health Europe izraeli tagja, a február
6-ára összehívott találkozón. A Makshivim Net a fogyatékossággal élők és a hátrányos helyzetűek
megsegítésére jött létre. 2008-ban alakultak, a csapat 2005 óta dolgozik az E-recovery területén.
Ez az internet kínálta lehetőségekkel élve segíti a felépülést, a tapasztalatok átadását és a tudás
megszerzését, amellett, hogy ezen a módon már gyógyítani, terápiázni is lehetséges. Céljuk a
mentális egészség elősegítése és elérése a sokszínű lakosság körében, digitális megoldások és
szolgáltatások révén. A Makshivim Net innovatív rehabilitációs programokat fejleszt és készít
Izraelben és külföldön.

Eitan Ben Itzhak Klutch, a szervezet K+F, vagyis kutatásért és fejlesztésért felelős vezetője
mutatta be munkájukat. Eitan több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a pszichoszociális
fogyatékossággal élő emberekkel való munkavégzés területén, beleértve a különféle szolgáltatások
fejlesztését és kezelését. A mentális egészséggel kapcsolatos tapasztalatai fejlesztették
problémamegoldó képességeit. 2005-ben, a mesterképzés befejezése közben, Eitan kifejlesztette a
Makshivim-et, a pszichológiai fogyatékossággal élők rehabilitációjának online modelljét. Az
Egészségügyi Minisztérium 2007 óta támogatja a Makshivimet.

„Hiszünk a partnerség és a lojalitás értékeiben a társadalmi, szakmai és oktatási célok
előmozdítása érdekében végzett munkánk során. A Makshivim Net elkötelezett olyan innovatív
fejlesztési programok kidolgozásában, amelyek átfogó megoldást nyújtanak az izraeli és külföldi
rászoruló lakosság számára. Vállalkozások, programok és innovatív technológiák fejlesztése a
célunk, amelyek megfelelnek a társadalmi, szakmai és oktatási igényeknek. A foglalkoztatás
elősegítése és a fogyatékossággal élők és a hátrányos helyzetű lakosság megbélyegzésének
csökkentése, azok, amelyek tartalmas élethez, társadalmi és gazdasági biztonsághoz vezethetnek,
az érintettek közösségbe való integrálásával”- nyitotta a beszélgetést a vezető. „A Makshivim Net
innovatív programokat fejlesztett ki, hogy segítse ügyfeleit. „Az aktuális és releváns információk
megérkezése után közvetlen kapcsolatot létesítünk az ügyféllel és/vagy a folyamatot velük együtt
vállaló szervezetekkel. Ezt olyan innovatív módszerekkel tesszük, amelyek célja a kliens lehető
legmagasabb életminőségének elérése”- tette hozzá a vezető.

Szervezetével olyan megoldásokat nyújtanak és fejlesztenek folyamatosan, amelyek nemcsak a
páciensek, de a velük dolgozók munkáját is segítik, mert az elmúlt hosszú években
megtapasztalták, hogy nem szabad a szakembereket sem támogatás nélkül hagyni. Mindehhez
pedig igyekeznek mind több (elsősorban) digitális megoldást is nyújtani.
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