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Сажетак
Рад се ба ви ана ли зом при ме не при сту па и прин ци па мул ти-

си стем ске те ра пи је (МСТ) у окви ру про гра ма ОП ТИ МУС за по ро
ди це. Уоби ча јен циљ трет ма на мла дих са ан ти со ци јал ним по на ша-
њем је сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша ња. Спе ци фич ни иза зо ви у 
ње го вом по сти за њу су про бле ми ових мла дих у не ко ли ко си сте ма 
(по ро ди ци, вр шњач кој гру пи, шко ли/рад ном ме сту), као и ве ли ко 
оси па ње по ро ди ца ко је до ла зе на трет ман у уста но ву, и то нај пре 
оних ко ји има ју нај и зра же ни је про бле ме. МСТ Хен гле ра и са рад-
ни ка на ве де не иза зо ве је пре мо сти ла трет ма ном у при род ној сре-
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ди ни мла де осо бе и осна жи ва њем ро ди те ља/ро ди тељ ских фи гу ра 
и мла де осо бе за пре ва зи ла же ње про бле ма ка ко у по ро ди ци, та ко 
и у дру гим си сте ми ма. За сно ва на је на со цио-еко ло шком мо де лу 
и си стем ској по ро дич ној те ра пи ји. МСТ је ева лу и ра на као јед на 
од нај е фи ка сни јих у овој обла сти, али су ин тен зив но ан га жо ва-
ње те ра пе у та уз ма ли број слу ча је ва ко је исто вре ме но во ди, као 
и еко ном ски ве о ма зах тев на еду ка ци ја учи ни ли овај про грам не-
при сту пач ним за при ме ну у на шој сре ди ни. Про грам ОП ТИ МУС 
за по ро ди це на сто ји да у ра ду са мла ди ма са ан ти со ци јал ним по-
на ша њем при ме ни прин ци пе МСТ, ин те гри ше их са до при но си ма 
крат ке те ра пи је усме ре не на ре ше ње, ког ни тив но-би хеј ви о рал них 
при сту па и мо де ла ста ди ју ма со ци јал не ин тер ак ци је и да их при ла-
го ди при ли ка ма у Ср би ји. Про грам об у хва та 12 не дељ них по се та 
по ро ди ци од стра не ре а ли за то ра про гра ма, од ко јих су пр ве три и 
по след ња по лу струк ту ри са не, а у оста ли ма се им пле мен ти ра не ки 
од 15 мо ду ла у скла ду са по тре ба ма по ро ди це. У ра ду се ана ли-
зи ра ју спе ци фич на ре ше ња ко ја про грам ну ди у све тлу при сту па 
и прин ци па МСТ, као и њи хо ве пред но сти и иза зо ви у при ме ни у 
ра ду са мла ди ма са ан ти со ци јал ним по на ша њем у на шој сре ди ни. 
Кључнеречи: мла ди у су ко бу са за ко ном, по ре ме ћа ји по на ша ња, де лин-

квен ци ја, пси хо те ра пи ја, трет ма ни. 

1.УВОД

Пр ви при сту пи трет ма ну мла дих са ан ти со ци јал ним по на-
ша њем су ста вља ли ак це нат на од вра ћа ње кроз ка жња ва ње (ли-
ша ва ње сло бо де, фи зич ко зло ста вља ње, изо ла ци ја) и за стра ши ва-
ње ка зном ни су сма њи ва ли ве ро ват но ћу ре ци ди ва. Ни при сту пи 
фо ку си ра ни са мо на ин ди ви дуу и ње не уну тра шње про це се (нпр. 
пси хо ди нам ски при ступ) ни су да ли ре зул та те. Тек су ког ни тив-
но-би хеј ви о рал ни при сту пи, фо ку си ра ни на на ла же ње ве зе из-
ме ђу спољ них ути ца ја и по на ша ња осо бе, до ве ли до по зи тив них 
про ме на, али се оне че сто ни су одр жа ва ле. До пре крет ни це до ла-
зи ка да се мла ди по чи њу са гле да ва ти као ин те грал ни део си сте ма 
ко ји ма при па да ју, пр во у окви ру по ро ди це (си стем ска по ро дич на 
те ра пи ја), а за тим у окви ру мре же ме ђу соб но ис пре пле та них си-
сте ма - по ро ди це, шко ле, вр шњач ке гру пе, ло кал не за јед ни це (пер-
спек ти ва со ци јал не еко ло ги је или еко-си стем ска пер спек ти ва). Од 
еко-си стем ских при сту па се по сво јој успе шно сти из два ја мул ти-
си стем ска те ра пи ја. 
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2.МУЛТИСИСТЕМСКАТЕРАПИЈА

Мул ти си стем ска те ра пи ја (МТС) Хен гле ра и сарадникa1) пр-
вен стве но је на ме ње на мла ди ма уз ра ста од 12 до 17 го ди на у ви-
со ком ри зи ку за сме штај ван по ро ди це због озбиљ ног, хро нич ног 
или на сил ног ан ти со ци јал ног по на ша ња или због ње го вог ко мор-
би ди те та са бо ле сти ма за ви сно сти. Насталa је као од го вор на огра-
ни че ња до ступ них ин ди ви ду ал них, груп них и ин сти ту ци о нал них 
трет ма на: ни ску ефи ка сност, ни ску од го вор ност пру жа о ца услу га 
за по стиг ну те ре зул та те и ви со ке тро шко ве трет ма на. За сно ва на 
је на те о ри ји ге не рал них си сте ма и те о ри ји со ци јал не еко ло ги је. 
Свр ха трет ма на је: (а) сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша ња мла дих, 
(б) сма ње ње дру гих ти по ва про бле ма тич ног по на ша ња, као што је 
зло у по тре ба дро ге, и (ц) сма ње ње тро шко ва за јед ни це кроз ин тер-
вен ци је у при род ној сре ди ни уме сто сме шта ја мла дих ван по ро ди-
це и за тва ра ња. 

2.1. Мо дел трет ма на МСТ

МСТ је кра так ин тен зи ван трет ман фо ку си ран на по ро ди цу 
и ло кал ну за јед ни цу, у тра ја њу од три до пет ме се ци. На гла сак је 
на осна жи ва њу по ро ди це, та ко да је у ста њу да ство ри окру же ње 
ко је про мо ви ше здра вље кроз мо би ли за ци ју не по сред них сна га де-
те та, по ро ди це и за јед ни це (шко ле, су сед ства, при ја те ља и оста лих 
кључ них ак те ра). Од те ра пе у та се тра жи да су те мељ но об у че ни 
за при ме ну овог при сту па, ин те ли ген ти, отво ре ног ума, флек си-
бил ни, кре а тив ни, и етич ни у свом по слу. Мо гу би ти по по чет ној 
еду ка ци ји пси хо ло зи, по ро дич ни те ра пе у ти, ис ку сни ји со ци јал ни 
рад ни ци. Је дан те ра пе ут нај че шће ра ди са 3-6 по ро ди ца, а мла дој 
осо би пру жа услу ге та мо где се на ла зи, би ло да се ра ди о сва ко-
днев ним кон так ти ма (ли цем у ли це или пре ко те ле фо на), о до го во-
ре ним по се та ма, нај че шће по ро ди ци (че шће од јед ном не дељ но), 
или о хит ним ин тер вен ци ја ма у кри зи, за ко је је те ра пе ут или члан 
ње го вог ти ма до сту пан сва ки пут ка да му за тра же по моћ, 24 ча са 
днев но се дам да на у не де љи. Те ра пе ут функ ци о ни ше у окви ру ти-
ма од 3-4 те ра пе у та, ко ји се ме ђу соб но по др жа ва ју. Тим има ре дов-
ну су пер ви зи ју ра ди пре ва зи ла же ња те шко ћа у ра ду, про на ла же ња 
по год них ин тер вен ци ја и праг ма тич них ре ше ња и по сти за ња по-
вољ ног ис хо да у по ро ди ци. 

1) Scott W. Henggeler,    Sonja K. Schoenwald,   Charles M. Borduin,    Melisa D. Rowland, 
                 Phillippe B. Cunningham,  Multisystemic  T reatment of Antisocial Behaviour in Children and 
Adolescents, The Guilford Press, New York, 1998, р. 287.
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Спе ци фич не тех ни ке трет ма на ин те гри са не су у со цио-еко-
ло шки кон текст и укљу чу ју те ра пиј ске при сту пе ко ји су по ка за ли 
нај бо ље ем пи риј ске ре зул та те за циљ ну гру пу, укљу чу ју ћи ког ни-
тив но-би хеј ви о рал не ин тер вен ци је, би хеј ви о рал ну обу ку ро ди те ља 
и по ро дич ну те ра пи ју. Ра ди се пре све га са ро ди те љи ма и ста ра те-
љи ма на по бољ ша њу њи хо вих ро ди тељ ских ве шти на, укљу чу ју ћи 
уна пре ђе ње ква ли те та ко му ни ка ци је и по ро дич них од но са, де фи-
ни са ње и спро во ђе ње ја сних по ро дич них пра ви ла у ко ји ма се сва ко 
ри зич но по на ша ње санк ци о ни ше, а сва ко про со ци јал но на гра ђу је 
и сти му ли ше, по др шку у раз ви ја њу со ци јал них ве шти на, у по сти-
за њу бо љег школ ског успе ха мла де осо бе и у де фи ни са њу и оства-
ре њу лич них про со ци јал них пла но ва, у укљу чи ва ње де те та у про-
со ци јал не ак тив но сти, по ве зи ва ње са про со ци јал ним вр шња ци ма, 
про ши ри ва ње спек тра ње го вих ин те ре со ва ња и раз ви ја ње ре ле-
вант них од но са са оста лим си сте ми ма ко ји ма при па да. Та ко ђе, ро-
ди те љи се по др жа ва ју да раз ви ју гру пу по др шке од чла но ва ши ре 
по ро ди це, при ја те ља, су се да, и сл. План трет ма на осми шља ва се и 
са ста вља у ак тив ној са рад њи те ра пе у та и чла но ва по ро ди це, та ко 
да се од по чет ка гра ди од го вор ност по ро ди це за спро во ђе ње трет-
ма на. По ро ди ца је та ко ја во ди ка оства ре њу ци ља трет ма на, док је 
те ра пе ут усме ра ва и по ма же. Те ра пе ут по шту је од лу ке по ро ди це о 
ци љу трет ма на чак и ка да се са њи ма са свим не сла же.

2.2. Де вет прин ци па МСТ

Ди зајн и им пле мен та ци ја ин тер вен ци ја МСТ ба зи ра ни су 
на де вет цен трал них прин ци па, ко ји опе ра ци о на ли зу ју МСТ. Ева-
лу а ци ја сте пе на у ко ме се не ки про грам при ме не МСТ при др жа-
ва су шти не трет ма на је за сно ва на на про це ни од стра не уче сни ка 
(ро ди те ља, мла дих, те ра пе у та) ко ли ко је те ра пе ут при вр жен овим 
прин ци пи ма ко ји ма се де фи ни ше спе ци фич ност овог при сту па у 
од но су на оста ле.

Пр ви прин цип, „при мар на свр ха про це не је да се раз у ме ме-
ђу соб но укла па ње иден ти фи ко ва ног про бле ма и ње го вог ши рег 
си стем ског кон тек ста“2), на гла ша ва да је при мар на свр ха про це не 
да се раз у ме ка ко иден ти фи ко ва ни про бле ми „има ју сми сла“ у со-
цио-еко ло шком кон тек сту адо ле сцен та. Те ра пе ут си сте мат ски при-
ку пља ин фор ма ци је од чла но ва по ро ди ца, на став ни ка, оних ко ји 
су упу ти ли слу чај и дру гих из во ра и ин те гри ше их да би од ре дио 
фак то ре ри зи ка и њи хо ве ме ђу од но се. На осно ву ове про це не, те-
ра пе ут у са рад њи са ти мом и су пер ви зо ром фор ми ра хи по те зу ге-
не рал не фор ме: „Еле мент А до при но си еле мен ту Б за осо бу Ц под 
2) Исто, стр. 24.



ЈаснаХрнчић,АндријанаРадоичић

75

Применамултисистемског...

X окол но сти ма.“3) На осно ву ове хи по те зе се од ре ђу је ин тер вен-
ци ја, ба зи ра на на сна га ма и по тре ба ма си сте ма ко јем при па да адо-
ле сцент. Успе шност ин тер вен ци је по ка зу је да ли је хи по те за тач на 
или не. На осно ву ово га и оста лих про це са у по ро ди ци, фор му ли-
ше се сле де ћа хи по те за, и про цес се по на вља све док се ци ље ви 
трет ма на не оства ре. 

Дру ги прин цип је да „те ра пе ут ски кон так ти на гла ша ва ју по-
зи тив но и да ко ри сте сна ге си сте ма као по лу ге про ме не.“4) Фо ку-
си ра ње на по ро дич не сна ге има мно го пред но сти: сма ње ње не га-
тив ног афе ка та, ства ра ње осе ћа ња на де и по зи тив них оче ки ва ња, 
иден ти фи ко ва ње фак то ра за шти те, сма ње ње фру стра ци ја кроз на-
гла ша ва ње да је про блем ре шив, по ве ћа ње са мо по у зда ња чла но ва 
по ро ди це. При ме на овог прин ци па да је сна жан основ за раз вој са-
рад ње са по ро ди цом у трет ма ну. 

Тре ћи прин цип је да „ин тер вен ци је су ди зај ни ра не та ко да 
про мо ви шу од го вор но по на ша ње и сма њу ју нео д го вор но по на ша-
ње ме ђу чла но ви ма по ро ди це.“5) Свр ха МСТ се мо же де фи ни са ти 
и као по ве ћа ње од го вор ног по на ша ња, пре све га ро ди те ља, а за тим 
и де це у по ро ди ци. Пре у зи ма њем од го вор но сти за се бе, свој жи вот 
и по сле ди це сво јих од лу ка и по на ша ња вра ћа до сто јан ство чла но-
ви ма по ро ди це и по ве ћа ва њи хо ву са мо е фи ка сност. 

Че твр ти прин цип гла си: „ин тер вен ци је су усред сре ђе не на 
са да шњост и ори јен ти са не на ак ци ју, ци ља ју ћи на спе ци фич не и 
до бро де фи ни са не про бле ме.“6) Са да шњост се ви ди као је ди но мо-
гу ће по ла зи ште про ме не, а ак ци ја као је ди ни на чин да се про ме на 
оства ри. Спе ци фич ни и до бро де фи ни са ни про бле ми омо гу ћа ва 
ја сну ак ци ју и јед но став ну про це ну ње них ефе ка та. Та ко сва ки по-
зи тив ни по мак мо же да се уви ди и и ис так не, и ти ме по ве ћа на да и 
са мо е фи ка сност чла но ва по ро ди це. 

Пе ти прин цип се од но си на то да су „ин тер вен ци је усме ре-
не на се квен це по на ша ња уну тар и из ме ђу ви ше стру ких си сте ма 
ко је одр жа ва ју иден ти фи ко ва не про бле ме.“7) Овај прин цип ука зу-
је на ви со ку ин ди ви ду а ли за ци ју трет ма на. Фо кус на спе ци фич не 
се квен це ко је у кон крет ној си ту а ци ји одр жа ва ју про блем по ка зу је 
ка ко се про блем по но во ства ра из по кре та/ре чи/ак ци је у сле де ћи 
по крет/реч/ак ци ју. Ова ко ја сно са гле да ва ње омо гу ћу је уво ђе ње ја-
3) Исто, стр. 26.

4) Исто, стр. 28.

5) Исто, стр. 32.

6) Исто, стр. 34.

7) Исто, стр. 36.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

76

стр. 71-89.

сне и ја сно ци ља не спе ци фич не про ме не ко ја рас ки да па то ло шке 
обра сце и ства ра кон струк тив ну раз ме ну. Узи ма ју се у об зир сви 
си сте ми ко ји ма адо ле сцент при па да. Кон струк тив на про ме на ин-
тер пер со нал них тран сак ци ја из ме ђу си сте ма омо гу ћу је по ро ди ци 
да раз ви је ло кал ну про со ци јал ну мре жу по др шке и по стиг не циљ 
трет ма на. 

Ше сти прин цип трет ма на је да је „ин тер вен ци ја раз вој но 
при ме ре на и у скла ду са раз вој ним по тре ба ма мла де осо бе.“8) При-
ро да и на чин ин тер вен ци је тре ба да се при ла го ђа ва ког ни тив ним 
и со ци јал ним раз вој ним мо гућ но сти ма и мла де осо бе и ро ди те ља/
ста ра те ља. 

„Ин тер вен ци је су ди зај ни ра не та ко да укљу чу је днев ни или 
не дељ ни на пор чла но ва по ро ди це“9), гла си сед ми прин цип. Прет-
по став ка на по чет ку трет ма на је да по ро ди це у трет ма ну има ју 
исто ри ју обим них про бле ма, те да је ну жан ин тен зив ни на пор свих 
чла но ва на њи хо вом пре ва зи ла же њу. Осми шље ном ин тер вен ци јом 
ко ја пред ви ђа днев не и не дељ не на по ре чла но ва под сти че се од-
го вор но по на ша ње свих чла но ва по ро ди це, њи хо во ује ди ња ва ње 
и из јед на ча ва ње у за јед нич кој од го вор но сти за про бле ми ње го во 
ре ше ње, бр же ре ша ва ње про бле ма и кон ти ну и ра но пра ће ње ре-
зул та та. Успе шна ре а ли за ци ја се уви ђа и на гла ша ва, што до во ди 
до по ве ћа ње са мо е фи ка сно сти и на де. Не у спе шна ре а ли за ци ја је 
основ за уви ђа ње пре пре ка, раз ви ја ње ал тер на тив них ре ше ња и во-
ђе ње по ро ди це да се но си са не у спе си ма кре и ра ју ћи но ва ре ше ња 
и одр жа ва ју ћи на ду и фо кус на про ме ни. 

Осми прин цип је да се „ефи ка сност ин тер вен ци је кон ти ну-
и ра но про це њу је из ви ше пер спек ти ва, под ра зу ме ва ју ћи од го вор-
ност оних ко ји су укљу че ни у трет ман да ће пре ва зи ћи ба ри је ре за 
по сти за ње до брих ре зул та та.“10) Ако те ра пе ут ре дов но и тач но пра-
ти про грес у трет ма ну, мо же да бр зо уви ди ефе кат ин тер вен ци је и 
да бла го вре ме но раз мо три ал тер на тив на ре ше ња. Ра ди об у хват но-
сти и тач но сти про це не, те ра пе ут ко ри сти раз ли чи те ме то де (са-
мо про це на, до ку мен та ци ја, ме ди цин ско и пси хо ло шко те сти ра ње 
итд.) и раз ли чи те из во ре. Ин фор ман ти ма га ран ту је по вер љи вост 
по да та ка и све стан је њи хо ве по у зда но сти, тач но сти и мо гу ћих 
пред ра су да. 

8) Исто, стр.  37 . 

9) Исто, стр. 38.

10) Исто, стр. 40. 



ЈаснаХрнчић,АндријанаРадоичић

77

Применамултисистемског...

Де ве ти прин цип се од но си на то да „ин тер вен ци ја тре ба да 
бу де ди зај ни ра на та ко да про мо ви ше ге не ра ли за ци ју трет ма на и 
ду го роч но одр жа ње по стиг ну те те ра пе ут ске про ме не кроз осна жи-
ва ње ста ра те ље да се ба ве по тре ба ма чла но ва по ро ди це у кон тек-
сту раз ли чи тих си сте ма.“11) Ге не ра ли за ци ја и одр жи вост по стиг ну-
тих про ме на су кључ ни за про це ну вред но сти МСТ ин тер вен ци ја, 
што је на ве де но у са мом ци љу трет ма на и на че му се ра ди од пр вог 
ус по ста вља ња кон так та те ра пе у та са по ро ди цом. Кон ти ну и ра но 
се про мо ви ше од го вор ност мла де осо бе и чла но ва ње не по ро ди-
це, раз вој ве шти на и со ци јал не мре же по др шке у при род ној сре-
ди ни. Те ра пе у ти од би ја ју да се бри ну о кли јен ти ма ка да они то 
мо гу са ми, не спро во де са ми ин тер вен ци је кад год је то мо гу ће, 
из бе га ва ју ћи „рад за“ по ро ди цу. Они пре по зна ју ка па ци те те кли-
је на та, пот кре пљу ју њи хо во адап тив но по на ша ње и са мо кон тро лу 
и олак ша ва ју да дру ги из при род не сре ди не адо ле сцен та ре а ли зу ју 
ин тер вен ци је. 

МСТ има број не слич но сти са при сту пом си стем ске по ро-
дич не те ра пи је, али се ов де знат но ве ћа па жња по кла ња адо ле сцен-
то вој и по ро дич ној со ци јал ној мре жи и на чи ном на ко ји она ути че 
на ан ти со ци јал но по на ша ње. Пру жа ње услу га у при род ној сре ди-
ни омо гу ћа ва при сту пач не услу ге. Тра ди ци о нал не по ро дич не те-
ра пи је по пра ви лу има ју ма ње ин тен зив не и фо ку си ра не услу ге, 
те рет ко се при ме њу ју ви ше стру ки кон так ти из ме ђу те ра пе у та и 
по ро ди це не ко ли ко са ти не дељ но.

2.3. Ефек ти МСТ

МСТ спа да у је дан од нај е фи ка сни јих и нај до ку мен то ва ни-
јих про гра ма за мла де са озбиљ ним ан ти со ци јал ним по на ша њем, 
укљу чу ју ћи хро нич не, на сил не и сек су ал не де лик те, као и мла де 
пре ступ ни ке ко ји зло у по тре бља ва ју суп стан це или су од њих за-
ви сни. При ме на про гра ма се про ши ри ла и на рад са омла ди ном 
са озбиљ ним емо тив ним про бле ми ма и на рад са по ро ди ца ма ко је 
зло ста вља ју или за не ма ру ју сво ју де цу (MST-CAN).12),13),14) Об ја-
11) Исто, стр. 40.

12) Scott W. Henggeler,    Sonja K. Schoenwald,    Melisa D. Rowland, and                  Phillippe B. Cunning-
ham , Serio us Emotional  D isturbance in Children and Adolescent. Multisys temic T herapy,  
The Gu ilford P re ss, New York , 2002 , pр . 260.

13) M ST  Group , M ult is ystemic Therapy,  Research  a t Glance. P ublished MS T  Outcome , 
 Implementatio n a nd Benchmarking St ud ies, MST G roup, M ST  S erv ic es, January 20016. In-
ternet, http://mstse rv ices.com/files/out co mestudies .pdf, 0 5/04/20 16, р. 1.

14)  Scott W.  H enggele r,  Cindy M. S cha eff er , „Mult is ystemic Therapy®: Clinical Overview, Out-
comes, and Implementation Research“,       Family Process, Wiley-Blackwell, Hoboken, New 
Jersey, Vol. 55, No. 3/2016, pр. 514–528.
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вље но је ви ше од 100 ре цен зи ра них ра до ва о ис хо ди ма и при ме ни 
овог про гра ма, ко је су об у хва та ле ви ше од 43000 по ро ди ца15),16). 
Пре глед 55 сту ди ја ис хо да овог про гра ма, од ко јих је 34 спро ве де но 
од стра не не за ви сних ис тра жи ва ча, по ка зу је да се ду го роч не сто пе 
по нов ног хап ше ња озбиљ них ма ло лет них де лин кве на та сма њу ју 
за Mdn=42%, a сме штај ван по ро ди це се сма њу је за Mdn=54%.17) 
У јед ној сту ди ји је при ка за но пра ће ње 176 су бје ка та 21,9 го ди на 
по сле за вр шет ка про гра ма, ко је је по ка за ло пет пу та ма ње пре кр-
ша ја, ду пло ма ње ци вил них ту жби и зна чај но ни жи ре ци ди ви зам 
кри ми на ла код уче сни ка МСТ (укљу чу ју ћи и оне ко ји су од у ста-
ли од трет ма на), не го код ко ри сни ка ин ди ви ду ал ног трет ма на.18) 
Хап ше ња због кри ми на ла је би ло зна чај но ма ње код уче сни ка 
МСТ не го код ко ри сни ка ин ди ви ду ал ног трет ма на (34.8% на спрам 
54.8%), при че му је нај ве ћа раз ли ка би ла код на сил них де ла, ко јих 
је би ло ско ро че ти ри пу та ма ње код ко ри сни ка МСТ (4,3% на спрам 
15,5%). Дру га ис тра жи ва ња по ка зу ју да се зна чај но се сма њу је и 
зло у по тре ба суп стан ци.19) До ла зи и до знат не уште де тро шко ва у 
од но су на стан дард не про гра ме уста но ва за ко рек ци ју и уста но ва 
за мен тал но здра вље.20) Та ко ђе се по ка зу је уна пре ђе но по ро дич но 
функ ци о ни са ње, ма ње мен тал них про бле ма и ве ће за до вољ ство 
кли је на та услу гом у од но су на кла сич не трет ма не. Ефек ти МСТ 
трет ма на су зна чај но по ве за ни са сте пе ном у ко ме се ре а ли за то-
ри при др жа ва ју трет ма на, па се при ли ком про це не ефе ка та обра-
ћа по себ на па жња на ову ди мен зи ју.21) Ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
је уна пре ђе ње ро ди тељ ства нај и зра же ни ји ме ди ја тор при др жа ва ња 

15) Исто, стр. 514–528.

16) MST Gro up, Mul tisyste mic The rapy, Re se arch at Glan ce. Pu blis hed MST Out co me, Im ple
men ta tion and Benchmar king Stu di es, нав. де ло, стр. 1.

17) Исто, стр. 1.

18) Aaron M. Sawyer and Char les M. Bor duin, „Ef fects of Mul tisyste mic The rapy Thro ugh Mi-
dli fe: A 21.9-Year Fol low-Up to a Ran do mi zed Cli ni cal Trial With Se ri o us and Vi o lent Ju-
ve ni le Of fen ders“, Jo ur nal of Con sul ting and Cli ni cal Psycho logy, Ame ri can Psycho lo gi cal 
As so ci a tion, Was hing ton, D.C., Vol. 79, No. 5/2011, pр. 643–652.

19) Scott W. Heng ge ler, W. Glenn Clin gem peel, Mic hael J. Bron di no, Su san G. Pic krel, „Fo ur-
year fol low-up of Mul tisyste mic The rapy with sub stan ce-abu sing and sub stan ce-de pen dent 
ju ve ni le of fen ders“, Jo ur nal of the Ame ri can Aca demy of Child and Ado le scent Psychi a try, 
El se vi er on be half of the                      American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Amsterd-
am ,  Vol. 41,   No. 7/2 00 2,  pр.  868 –874.

20) S te phanie J.  Klietz, Ch arles M.Borduin, Cindy M. Schaeffer, „Cost–benefit analysis of multi-
systemic therapy with serious and violent juvenile offenders“, Journal of Family Psychology, 
American Psychological Association, Was hing ton, D.C., Vol. 24, No. 5/2010, pр. 657–666.

21) Scott W. Heng ge ler, Cindy M. Scha ef fer, „Mul tisyste mic The rapy®: Cli ni cal Over vi ew, Out-
co mes, and Im ple men ta tion Re se arch“, нав. де ло, pр. 14–28.
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трет ма ну и успе ха трет ма на, а за тим и сма ње ње дру же ња са ан ти-
со ци јал ним вр шња ци ма.22)

До са да је МСТ при ме њен ши ром САД, Ка на де, у Чи леу23) 
и у де се так зе ма ља Евро пе, од ко јих је пи о нир би ла Нор ве шка.24) 
Нор ве жа ни су у пр вој сту ди ји ефи ка сно сти про гра ма ван САД на-
шли да је МСТ зна чај но ефи ка сни ји од кла сич них при сту па не са-
мо у сма ње њу про бле ма по на ша ња и сме шта ја ван по ро ди це, већ и 
ин тер на ли зо ва них про бле ма, као и у по ве ћа њу со ци јал них ве шти-
на и за до вољ ства по ро ди це трет ма ном, без об зи ра на пол. Ауто ри 
за кљу чу ју да је МСТ при мен љи ва и ван гра ни ца САД.25) Ре зул та ти 
се одр жа ва ју и по сле две го ди не.26) МСТ се успе шно при ме њу је у 
Нор ве шкој и 10 го ди на ка сни је, за хва љу ју ћи по ли тич кој по др шци 
и ста бил ном фи нан си ра њу.27) 

2.4. Огра ни че ња МСТ

Мул ти си стем ска те ра пи ја зах те ва ви со ку од го вор ност и по-
све ће ност по ро ди це за по сти за ње ис хо да. По сто ји ри зик од од у ста-
ја ња не ког од чла но ва по ро ди це то ком трет ма на, што мо же де ло ва-
ти кон тра про дук тив но и ти ме угро зи ти про цес.28) Мо гу по сто ја ти 
те шко ће у про на ла же њу осо ба у ши рем окру же њу адо ле сцен та ко-
је су спрем не да уче ству ју у трет ма ну ко ји тра жи за ла га ње са њи-
хо ве стра не. По сто ја ње пси хич ких обо ље ња, зло ста вља ња и за не-
ма ри ва ња, зло у по тре ба ПАС у по ро ди ци, огра ни че не спо соб но сти 
уче ња ро ди те ља фак то ри су ри зи ка за ан ти со ци јал но по на ша ње, 
али су и пре пре ке у при ме ни МСТ-а. Не ка да се те шко ће са ко ји-
ма се су о ча ва по ро ди ца не мо гу пре ва зи ћи, док чла но ви по ро ди це 

22) Исто, pр. 514–528.

23) Ro dri go Pan to ja, „Mul tisyste mic the rapy in Chi le: A pu blic sec tor in no va tion ca se study“, 
Psycho so cial In ter ven tion, El se vi er, Am ster dam, No. 24/2015, pр. 97–103.

24) Ope ning Ple nary, “Pre sen ta ti ons from ac ross Euro pe”, MST Euro pean Con fe ren ce, 12-13 
May 2014, UK, Lon don.

25) Ter je Og den, Col leen A. Hal li day-Boykins, „Mul tisyste mic Tre at ment of An ti so cial Ado le-
scents in Nor way: Re pli ca tion of Cli ni cal Out co mes Out si de of the US“, Child and Ado le
scent Men tal He alth,    Wiley-Blackwell on behalf of the           Association for Child and Adolescent 
Mental Health, Hoboken, New Jersey, Vol. 9, No. 2/2004, pр. 77–83.

26) Terje Ogden, Kristine Amlund Hagen and Oddbjørn Andersen, „Sustainability of the effec-
tiveness of a pro gram me of mul tisyste mic tre at ment (MST) ac ross par ti ci pant gro ups in the 
se cond year of ope ra tion“, Jo ur nal of Chil dren’s Ser vi ces, Pa vi lion Jo ur nals Ltd., Brig hton, 
Vol. 2, Nо. 3 / 2007, pр. 4–14.

27) Ope ning Ple nary, „Pre sen ta ti ons from ac ross Euro pe“, нав. де ло, р. 21.

28) Scott W. Heng ge ler, „Advan ta ges and di sa dvan ta ges of Mul tisyste mic The rapy and ot her 
evi den ce-ba sed prac ti ces for tre a ting ju ve ni le of fen ders“, Jo ur nal of Fo ren sic Psycho logy 
Prac ti ce, Taylor & Fran cis, Phi la delp hia, Vol. 3, Nо. 4/ 2003, pp. 53–59.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

80

стр. 71-89.

мо гу има ти огра ни че не ка па ци те те у пре у зи ма њу од го вор но сти за 
ис ход. 

МСТ се фо ку си ра на „сад и ов де“ при ли ком трет ма на, што 
по ве ћа ва ефи ка сност овог крат ко трај ног трет ма на. Ети о ло шки 
фак то ри мо гу би ти кључ ни за при хва та ње кон струк тив ни јег на-
чи на ко му ни ка ци је и жи во та, па њи хо во за не ма ри ва ње по ве ћа ва 
ри зик за ре ци див на кон трет ма на. О мо гу ћим пре пре ка ма у по сти-
за њу ци ље ва трет ма на го во ри и сто па од у ста ја ња од трет ма на, ко ја 
је у пре гле ду 16 сту ди ја би ла из ме ђу 4% и 21.5%.29) Овај трет ман 
зах те ва до бро еду ко ва не струч ња ке, ко ји су спрем ни за за ве ли ку 
по све ће ност ра ду, кон стант ну до ступ ност и рас по ло жи вост за кли-
јен те, те се у но ви јим ис тра жи ва њи ма го во ри и о оси па њу бро ја 
те ра пе у та ко ји спро во де МСТ.

Иако је озна чен и пре по знат као еко ном ски ис пла тив про-
грам за мла де ко ји су у ви со ком ри зи ку за сме штај у ин сти ту ци је, 
про грам на и ла зи на ве ли ке те шко ће фи нан си ра ња. Он је у ду го роч-
ном ис хо ду ис пла тив, тј. ште ди ре сур се, али на по чет ку при ме не 
зах те ва знат на ула га ња у еду ка ци јус струч ња ка. Со ци јал ни, здрав-
стве ни и пра во суд ни си сте ми по пра ви лу не пред ви ђа ју тро шко ве 
за при ме ну овог про гра ма, већ фи нан си ра ње за ви си од дру гих из-
во ра. И ако се из два ја ју сред ства за при ме ну МСТ, на ме ње на су за 
де цу код ко је је АСП већ еска ли ра ло, иако, као и дру ги те ра пиј ски 
при сту пи, и МСТ да је нај бо ље ре зул та те ка да не при ла го ђе но по на-
ша ње ни је до ве ло до ве ћих и че шћих пре кр ша ја и кри ми на ла.30) На 
овај на чин про грам оста је ре зер ви сан за ма њи број оних по ро ди ца 
ко је има ју аде кват не и пот пу не мо гућ но сти ко ри шће ња овог ре сур-
са у за јед ни ци. 

Из не та огра ни че ња и сла бо сти Мул ти си стем ске те ра пи-
је ипак не до во де у пи та ње ње ну ефи ка сност, ко ја је по твр ђе на у 
број ним ис тра жи ва њи ма. Мо дел овог трет ма на да је из у зет но ја сне 
и ко ри сне смер ни це за ефи ка сно по сту па ње у ра ду са мла ди ма са 
ан ти со ци јал ним по на ша њем. Ипак, ин тен зив но ан га жо ва ње те ра-
пе у та уз ма ли број слу ча је ва ко је исто вре ме но во ди, као и еко ном-
ски ве о ма зах тев на еду ка ци ја, учи ни ли овај про грам не при сту пач-
ним за при ме ну у на шој сре ди ни.

29)  Mul tisyste mic the rapy. Blu e prints Pro grams. In ter net, http://www.blu e print spro grams.com/
eva lu a tion-ab stract/mul tisyste mic-the rapy-mst, 20/04/2016, p. 1.

30) Scott W. Heng ge ler, Phil lip pe B. Cun ning ham, Su san G. Pic krel, So nja K. Scho en wald and 
Mic hael J. Bron di no, „Mul tisyste mic the rapy: an ef fec ti ve vi o len ce pre ven tion ap pro ach for 
se ri o us ju ve ni le of fen ders“, Jo ur nal of Ado le scen ce, El se vi er, Am ster dam, No 19/1996, pp. 
47–61.
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3.ПРОГРАМОПТИМУС

ОП ТИ МУС ауто ра Ја сне Хрн чић, Та ма ре Џа мо ња Иг ња то-
вић и Ве ре Де спо то вић Ста на ре вић пред ста вља па кет про гра ма 
обу ке и трет ма на у ко ме се при ме њу је со ци јал но-еко ло шки при-
ступу ра ду са мла ди ма у су ко бу са за ко ном и са про бле ми ма у по-
на ша њу. Ње гов оп шти циљ јеоства ри ва ње ефи ка сне за шти те де це 
и мла дих у су ко бу са за ко ном и/или са про бле ми ма у по на ша њу у 
ло кал ној за јед ни ци. Спе ци фич ни ци ље ви су сма ње ње ре ци ди ви-
зма ан ти со ци јал ног по на ша ња, ефи ка сни ја пре вен ци ја су ко ба са 
за ко ном, уна пре ђе ње лич них ка па ци те та и со ци јал них ком пе тен-
ци за про дук ти ван жи вот у за јед ни ци, по бољ ша ње ме ђу људ ских 
од но са у по ро ди ци, са вр шња ци ма и са на став ни ци ма, оста нак у 
при род ном окру же њу и бо ља ин те гра ци ја у ло кал ну за јед ни цу.31) 
Па кет ОП ТИ МУС об у хва та три про гра ма ра да са ко ри сни ци ма и 
пра те ће обу ке.32) ОП ТИ МУС за по ро ди це об у хва та 12 по лу струк ту-
ри са них по се та по ро ди ца ма,ОП ТИ МУС за мла де се са сто ји од 12 
ра ди о ни ца са мла ди ма, ОП ТИ МУС за ро ди те ље - од 12 ра ди о ни ца 
са ро ди те љи ма. Фор ме се мо гу ко ри сти ти са мо стал но и ком би но-
ва но. 

3.1 ОП ТИ МУС за по ро ди це

У овом ра ду ће мо се по себ но ба ви ти ОП ТИ МУСом за по ро
ди це, бу ду ћи да је на стао ин спи ри сан на чи ном ра да и прин ци пи ма 
МСТ, да би се по сти гао ба рем део успе ха МСТ, а сма њи ла ње на 
огра ни че ња. У про гра му се на сто ји да се прин ци пи МСТ ин те гри-
шу са до при но си ма крат ке те ра пи је усме ре не на ре ше ње,33) ког-
ни тив но-би хеј ви о рал них при сту па и мо де ла ста ди ју ма со ци јал не 
ин тер ак ци је.34) Основ на фор ма при ме не об у хва та 12 по се та по ро-
ди ца ма у њи хо вом до му. По се те има ју раз ли чит сте пен струк ту-
ри са но сти. Нај струк ту ри са ни је су пр ва, дру га и тре ћа по се та, ко-
је има ју за циљ мо ти ви са ње по ро ди це, ус по ста вља ње са рад ње и 
31) Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, „По ла зне 

осно ве про гра ма ОП ТИ МУС“, у мо но гра фи ји: Де ца и мла ди са про бле ми ма по на ша
ња: услу ге и трет ма ни у за јед ни ци (приредилe Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то-
вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић), Ре пу блич ки за вод са со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 
2010, стр. 47–64.

32) Све три фор ме про гра ма обу ке су акре ди тов не од стра не Ми ни стар ства ра да и со ци јал-
не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је.

33) Ste ve De Sha zer, Clu es: Keys to So lu ti ons in Bri ef The rapy, Nor ton, New York, 1985.

34) Ge rald R. Pat ter son, John R. Reid, Tho mas J. Dis hion, A So cial In ter ac ti o nal Ap pro ach. Vol. 
4, An ti so cial Boys, Ca sta lia Pu blis hing Com pany, Euge ne, 1992, р.193. 
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прин ци па трет ма на и де фи ни са ње пла на трет ма на. Сле де ће по се те 
су ви ше ин ди ви ду а ли зо ва не, кроз упо тре бу не ких од 15 мо ду ла, у 
скла ду са спе ци фич ним по тре ба ма по ро ди це. Мо ду ли су: Ус по ста-
вља ње са рад ње са по ро ди цом, По ро дич не сна ге и вред но сти, Оја-
ча ва ње ауто ри те та ро ди тељ ских фи гу ра, Про мо ви са ње од го вор ног 
по на ша ња, Про ме на ро ди тељ ских ди сци плин ских прак си, Ро ди-
те љи као кључ за вр шњач ку ин тер вен ци ју, Са рад ња по ро ди це са 
шко лом, Укљу чи ва ње ши ре со ци јал не по др шке, Укљу чи ва ње ши ре 
со ци јал не по др шке, Бес и ње го ва кон тро ла, Ве шти не ко му ни ка ци-
је, Пре по зна ва ње и иза зи ва ње нео сно ва них уве ре ња, Пре кид при-
нуд не (ко ер сив не) раз ме не, Раз вој ве шти на ре ша ва ња про бле ма, 
На си ље у по ро ди ци и Мо ти ва ци ја за ле че ње бо ле сти за ви сно сти. 
Је да на е ста по се та се ба ви и под сти ца њем одр жи во сти по стиг ну-
тог, док је по след ња, два на е ста, по се та струк ту ри са ни ја, са ци љем 
и ева лу а ци је, учвр шћи ва ња и ге не ра ли за ци је ефе ка та трет ма на.35) 

При ли ком при ме не ОП ТИ МУС-а за по ро ди це, пре по ру чу је 
се па ра ле лан ра ди о ни чар ски рад са мла ди ма у су ко бу са за ко ном/
са про бле ми ма у по на ша њу ко ји су са сво јим по ро ди ца ма укљу че-
ни у про грам ОП ТИ МУС за по ро ди це. У окви ру ра ди о ни ца ОП ТИ
МУСа за мла де се у вр шњач кој гру пи, под вођ ством ра ди о ни ча ра, 
уче со ци јал не ве шти не, раз ви ја по зи ти ван по глед на свет, по ве-
ћа ва ју ка па ци те ти за кон струк тив но за до во ље ње сво јих по тре ба, 
под сти чу по зи тив не вред но сти и при хва та ње од го вор но сти за ште-
ту по чи ње ну у пре сту пи ма ко је су уче сни ци вр ши ли.36)

Про грам ОП ТИ МУС за по ро ди це је нај при ме ре ни ји за мла-
де ко ји има ју уме ре но из ра же не про бле ме у по на ша њу, ко ји тра ју 
6 ме се ци и ду же, али ко ји не ма ју исто ри ју те шких кри вич них де-
ла ни ти ин ди ци ја за бо ле сти за ви сно сти, пси хо тич не по ре ме ћа је и 
ин те лек ту ал ну ин су фи ци јен ци ју. У оп ти мал ној фор ми, при ме њу је 
се па ра лел но са ОП ТИ МУС-ом за мла де. По се те се при ме њу ју јед-
ном не дељ но у тра ја њу 90 до 120 ми ну та, у за ви сно сти од ди на ми-
ке и по тре ба по ро ди це. Укуп но тра ја ње про гра ма је око че ти ри ме-
се ца. Ре а ли за то ри про гра ма су до ступ ни те ле фо ном у рад но вре ме. 
Пре по ру чу је се да се тим ски са стан ци са су пер ви зи јом, ко ји об у-
хва та ју од 3 до 10 осо ба, одр жа ва ју на сва ке 3-4 по се те по ро ди ци и 

35) Ја сна Хрн чић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, „ОП ТИ МУС 
за по ро ди це“, у мо но гра фи ји: Де ца и мла ди са про бле ми ма по на ша ња: услу ге и трет
ма ни у за јед ни ци (приредилe Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то-
вић Ста на ре вић), Ре пу блич ки за вод са со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, стр. 93–133.

36) Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, „ОП ТИ МУС 
за мла де“, у мо но гра фи ји: Де ца и мла ди са про бле ми ма по на ша ња: услу ге и трет ма ни 
у за јед ни ци (при ре ди ле Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић 
Ста на ре вић), Ре пу блич ки за вод са со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, стр. 65–91.
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да се по по тре би при ме ни и ин ди ви ду ал на су пер ви зи ја. Еду ка ци ја 
за ОП ТИ МУС за по ро ди це тра је 5 да на, по 8 ча со ва днев но, а за 
ОП ТИ МУС за мла де 4 да на. Да кле, овај про грам је, ма да ин спи ри-
сан МСТ, зна чај но ма ње ин тен зи ван и по фре квен ци ји и тра ја њу 
по се та по ро ди ци, и по фре квен ци ји су пер ви зиј ских са ста на ка (ко-
ји ни су ни оба ве зни) и по до ступ но сти ре а ли за то ра по ро ди ци, ма да 
па ра лел на при ме на са ра ди о ни ца ма за мла де по ве ћа ва ин тен зи тет 
ра да са ко ри сни ци ма. Са дру ге стра не, еду ка ци ја је зна чај но кра ћа 
и са мим тим еко ном ски при хва тљи ви ја. Ути цај МСТ на про грам 
се нај ви ше ви ди у на сто ја њу да при ме не де вет прин ци па МСТ-а. 

3.2. При ме на де вет прин ци па МСТ

Пр ви прин цип „на ла же ња укла па ња про бле ма у кон текст“ се 
при ме њу је кроз об у хват ну про це ну по ро дич ног и дру гих си сте ма 
ко ји ма мла да осо ба при па да, то ком пр ве две по се те по ро ди ци. На 
осно ву ове про це не, ре а ли за то ри про гра ма фор ми ра ју хи по те зе ко-
је се за тим те сти ра ју кроз ин тер вен ци је. Ин тер вен ци је су де фи ни-
са не у окви ру мо ду ла, ко ји омо гу ћа ва ју зна чај но скра ће ње вре ме на 
обу ке, али по ве ћа ва ју струк ту ри са ност про гра ма. Ипак, флек си-
бил ност у из бо ру и при ме ни мо ду ла омо гу ћа ва ин ди ви ду а ли зо ван 
при ступ. 

Дру ги прин цип на гла ска на по зи тив но и ко ри шће ња сна га 
си сте ма као по лу ге се до след но при ме њу је од по чет не про це не, 
ко ја оба ве зно укљу чу је про це ну сна га, и од пр вих раз го во ра са по-
ро ди цом, у ко ји ма се ис тра жу ју по ро дич ни обра сци успе шних ре-
ше ња и из у зе та ка у од но су на про блем, по узо ру на трет ман фо
ку си ран на ре ше ње.37) Је дан мо дул „По ро дич не сна ге и вред но сти” 
је по се ћен при ме ни овог прин ци па. 

Тре ћи прин цип МСТ, ко ји се од но си на про мо ци ју од го вор-
ног по на ша ња, до во ди се у фо кус ра да од дру ге по се те по ро ди ци, 
и за тим под сти че у свим оста лим се ан са ма, та ко ђе и кроз уво ђе-
ње за да та ка за по ро ди цу до сле де ће се ан се. Струк ту ри са на ин тер-
вен ци ја је спе ци фи ко ва на у мо ду лу: „Про мо ви са ње од го вор ног 
по на ша ња“. Та ко ђе, од ове по се те по ро ди це се за по чи ње из ра да 
ин ди ви ду ал ног пла на за шти те, ко ји под ра зу ме ва кон ти ну и ра ну ак-
тив ност и укљу чи ва ње по ро ди це и ти ме по ве ћа ње од го вор но сти 
чла но ва по ро ди це за ре ше ње про бле ма. То ком из ра де овог пла на 
фо кус је на са да шњо сти, ци ље ви по ве за ни за спе ци фич не и до-
бро де фи ни са не про бле ме, чи ме се при ме њу је че твр ти прин цип 

37) Ste ve De Sha zer, Clu es: Keys to So lu ti ons in Bri ef The rapy, нав. де ло, стр. 208.
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МСТ-а. Ин те грал ни део про гра ма је до го вор са по ро ди цом око за-
да та ка чла но ва по ро ди це ко ји се спро во ди на кра ју сва ке по се те, 
та ко да сва ки члан уло жи на пор да се оства ри до го во ре но до сле-
де ће по се те по ро ди ци, ко ја је по пра ви лу по сле не де љу да на, по 
угле ду на трет ман фо ку си ран на ре ше ње. На тај на чин су ин тер-
вен ци је ори јен ти са не на ак ци ју, у скла ду са че твр тим прин ци пом, 
и укљу чу ју днев ни или не дељ ни на пор чла но ва по ро ди це, чи ме се 
по шту је сед ми прин цип МСТ. 

Пе ти прин цип се у ОП ТИ МУСу за по ро ди це при ме њу је 
кроз мо ду ле. Пре по зна ва њем и про ме ном се квен ци по на ша ња уну-
тар си сте ма се ба ве го то во сви мо ду ли, а на ро чи то мо ду ли: „Оја-
ча ва ње ауто ри те та ро ди тељ ских фи гу ра“, „Про ме на ро ди тељ ских 
ди сци плин ских прак си“, „Бес и ње го ва кон тро ла“, „Ве шти не ко-
му ни ка ци је“, „Пре по зна ва ње и иза зи ва ње нео сно ва них уве ре ња“, 
„Пре кид ко ер сив не раз ме не“, „Раз вој ве шти на ре ша ва ња про бле-
ма“, „На си ље у по ро ди ци“. Пре по зна ва њем и про ме ном се квен ци 
по на ша ња из ме ђу си сте ма се ба ве мо ду ли: „Ро ди те љи као кључ за 
вр шњач ку ин тер вен ци ју“, „Са рад ња по ро ди це са шко лом“, „Укљу-
чи ва ње ши ре со ци јал не по др шке“, „Мо ти ва ци ја за ле че ње бо ле сти 
за ви сно сти“. 

Ше сти прин цип се при ме њу је то ком це лог трет ма на, од про-
це на ри зи ка, сна га и раз вој них по тре ба на по чет ку трет ма на, до 
пла ни ра ња раз вој но при ме ре них ин тер вен ци ја. Ин тер вен ци је се 
кон ти ну и ра но про це њу ју по чев од тре ће по се те, од ко је сва ка по се-
та по чи ње са про це ном сте пе на ре а ли за ци је за да та ка за све чла но-
ве по ро ди це, ко ји су за јед но са по ро ди цом у прет ход ној по се ти. Ре-
а ли за тор про гра ма ис ти че и по хва љу је успе шно ис пу ње не за дат ке, 
а за јед но са по ро ди цом ана ли зи ра ба ри је ре ко је су се по ка за ла код 
не у спе шне ре а ли за ци је. На кра ју трет ма на се пре по ру чу је ева лу а-
ци ја ње го вих ефе ка та на не ко ли ко ни воа и од ви ше ин фор ма на та: 
кван ти та тив на про це на од стра не ро ди те ља и адо ле сцен та (тест-
ре тест), ква ли та тив на про це на од стра не ро ди те ља, адо ле сцен та и 
ре а ли за то ра про гра ма (ева лу а тив ни упит ни ци). Ипак, не укљу чу ју 
се ин фор ман ти ван по ро ди це, осим из у зет но. 

То ком це лог трет ма на се чла но ви по ро ди це под сти чу на од-
го вор ност пре ма ре а ли за ци ји трет ма на, а ро ди те љи осна жу ју за 
ефи ка сни је ро ди тељ ство, док су по след ње по се те по себ но по све-
ће не одр жи во сти и ге не ра ли за ци ји по стиг ну тих про ме на кроз де-
фи ни са ње да љих пла но ва и њи хо во по ве зи ва ње са сна га ма и ве-
шти на ма по ро ди це. Ти ме се по шту је де ве ти прин цип МСТ. 
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3.3. По стиг ну ћа и иза зо ви у при ме ни ОП ТИ МУСа  

за по ро ди це

Ева лу а ци ја па ра лел не при ме не ОП ТИ МУСа за по ро ди це и 
ОП ПТИ МУСа за мла де тест-ре тест ме то дом и ева лу а тив ним упит-
ни ци ма по ка за ла је зна чај но сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша ња, 
по ве ћа ње са мо кон тро ле агре сив но сти, по бољ ша ње про со ци јал них 
ве шти на код мла дих и ве шти на ре ша ва ња про бле ма у по ро ди ци, 
по ве ћа ње од го вор ног по на ша ња мла дих и њи хо вих ро ди те ља, уна-
пре ђе ње ква ли те та ко му ни ка ци је и сма ње ње не га тив не раз ме не у 
по ро ди ци, као и уна пре ђе ње ин те гра ци је мла дих у за јед ни цу, кроз 
бо ље шко ло ва ње и укљу че ње у про со ци јал не вр шњач ке гру пе и 
про со ци јал не ак тив но сти.38)

Ана ли за про це са им пле мен та ци је је по ка за ла да мно ги ре-
а ли за то ри ни су при ме ни ли све ко ра ке, пред ви ђе не про гра мом. 
Нај пре дик тив ни ји за успех про гра ма је био ква ли тет кон крет ног 
ре а ли за то ра, ко ји је до ста ва ри рао, што по ка зу је да еду ка ци је за 
при ме ну про гра ма и су пер ви зи ја ње го ве им пле мен та ци је ни је би ла 
до вољ на да се ујед на чи ква ли тет услу ге. Уна пре ђе ње ефи ка сно сти 
про гра ма и при др жа ва ња ре а ли за то ра про гра му би зах те ва ло ду-
жу еду ка ци ју и ин тен зив ни ју су пер ви зи ју у ма лим ти мо ви ма, што 
под ра зу ме ва до дат не ре сур се, ко ји у овом тре нут ку ни су та ко до-
ступ ни.

4.ЗАКЉУЧАК

Мул ти си стем ске те ра пи је (МСТ) Хен гле ра и са рад ни ка је 
је дан од нај е фи ка сни јих и нај до ку мен то ва ни јих трет ма на мла дих 
са озбиљ ним ан ти со ци јал ним по на ша њем ко ји се спро во де у при-
род ној сре ди ни мла де осо бе. Ра ди се о ин тен зив ном трет ма ну уз 
ин тен зив ну су пер ви зиј ску по др шку, ко ји је фо ку си ран на осна жи-
ва ње свих чла но ва по ро ди це за од го вор но по на ша ње и оспо со бља-
ва ње ро ди те ља/ста ра те ља за успе шно ро ди тељ ство. Ин тер вен ци је 
у окви ру ове те ра пи је су ба зи ра не на де вет прин ци па, по ко ји ма је 
овај при ступ пре по зна тљив. Ипак, МСТ, иако ду го роч но еко ном-
ски ис пла ти ва, на по чет ку тра жи знат на ула га ња у еду ка ци ју ре а-
ли за то ра трет ма на и у фи нан си ра ње и ор га ни за ци ју услу га. МСТ 
је ин спи ри са ла раз вој про гра ма ОП ТИ МУС за по ро ди це, ко ји на-
38) Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, „Ева лу а ци ја 

ефе ка та про гра ма ин те гра ци је мла дих у су ко бу са за ко ном“,Го ди шњак Фа кул те та по
ли тич ких на у ка, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, вол. 5, бр. 5/2011, стр. 437–451.
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сто ји да при ме ни прин ци пе МСТ у ра ду са мла ди ма са ан ти со ци-
јал ним по на ша њем, ин те гри ше их са до при но си ма крат ке те ра пи је 
усме ре не на ре ше ње, ког ни тив но-би хеј ви о рал них при сту па и мо-
де ла ста ди ју ма со ци јал не ин тер ак ци је и да их при ла го ди мо гућ-
но сти ма струч ног ра да у Ср би ји. Иако ни је би ло мо гу ће у на шим 
окол но сти ма по сти ћи ква ли тет обу ке ни ти ин тен зив ност ра да са 
по ро ди цом ко ју обез бе ђу је МСТ, ОП ТИ МУС за по ро ди це је, уз па-
ра лел ну при ме ну ОП ТИ МУСа за мла де, по сти гао зна чај не по ма ке 
код мла дих са ан ти со ци јал ним по на ша њем и њи хо вих по ро ди ца 
у прав цу сма ње ња ан ти со ци јал ног по на ша ња и бо ље ин те гра ци је 
мла дих у за јед ни цу. Ипак при др жа ва ње про гра му ни је би ло пот пу-
но и успе шност ин тер вен ци ја је зна чај но ва ри ра ла ме ђу ре а ли за то-
ри ма. Успех про гра ма упр кос овим не до ста ци ма ука зу је на ње го ву 
при ме ре ност и на ефи ка сност при ме не прин ци па МСТ и у на шим 
окол но сти ма. Ду жа еду ка ци ја и ин тен зив ни ја им пле мен та ци ја и 
су пер ви зи ја до ве ле су до бо љих и ста бил ни јих ре зул та та. По треб-
на су ве ћа и си сте мат ска ула га ња да би се по сти гао ви сок ква ли тет 
услу ге у окви ру им пле мен та ци је про гра ма ОП ТИ МУС за по ро ди-
це. 
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JasnaHrncic,AndrijanaRadoicic

USINGMULTISYSTEMICAPPROACH
FORTREATINGJUVENILESWITHANTISOCIAL

BEHAVIOURINSERBIA

Resume
The pa per analyzes the use of the ap pro ach and prin ci ples of 

Mul tisyste mic The rapy (MST) in the pro gram “OP TI MUS for fa mi-
li es”. The tre at ment of ju ve ni les with an ti so cial be ha vi o ur is usu ally 
con duc ted with the aim of re du cing an ti so cial be ha vi o ur. Ho we ver, 
the re are so me spe ci fic chal len ges to this aim, such as the pro blems 
the se ju ve ni les fa ce wit hin se ve ral systems (the ir fa mily, pe er gro up, 
school/ wor kpla ce), and a high dro po ut ra te in the fa mi li es who co me 
to an in sti tu tion for a tre at ment, espe ci ally tho se with the most se ri o us 
pro blems. The MST mo del de ve lo ped by Hen gel ler and his as so ci a tes 
has over co me the li sted chal len ges by tre a ting ju ve ni les in the ir na tu ral 
en vi ron ment and em po we ring the ir pa rents/ pa ren tal fi gu res to re sol ve 
pro blems both wit hin the fa mily and in ot her systems. It is ba sed on 
a so cio-eco lo gi cal mo del and a syste ma tic fa mily the rapy. MST has 
been as ses sed as one of the most ef fi ci ent the ra pi es in this fi eld, and yet 
this pro gram is lar gely inac ces si ble in prac ti ce in our en vi ron ment as it 
in vol ves a the ra pist’s in ten si ve en ga ge ment and a small num ber of si-
mul ta ne o usly con duc ted ca ses, as well as the eco no mi cally-de man ding 
edu ca ti o nal tra i ning. The pro gram “OP TI MUS for fa mi li es” stri ves to 
apply the prin ci ples of MST in the tre at ment of the ju ve ni les with an-
ti so cial be ha vi o ur, in an at tempt to in te gra te the se prin ci ples with the 
con tri bu ti ons from the so lu tion fo cu sed bri ef the rapy, cog ni ti ve-be ha vi-
o ral ap pro ac hes and so cial in ter ac ti o nal sta ge mo del, and to adapt them 
to the op por tu ni ti es in Ser bia. The pro gram in clu des 12 we ekly vi sits 
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to a fa mily ma de by pro vi ders, the first three and the last of which are 
se mi-struc tu red, whe re as the rest im ple ment one of the 15 mo du les ac-
cor ding to the fa mily ne eds. The pa per analyzes the spe ci fic pro gram 
so lu ti ons in the light of the MST ap pro ach and prin ci ples, as well as 
the ir advan ta ges and chal len ges re flec ted in wor king prac ti ce with the 
ju ve ni les with an ti so cial be ha vi o ur in our en vi ron ment.
Key words: ju ve ni les in con flict with law, con duct di sor ders, de lin qu ency, 

psychot he rapy, tre at ments.
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