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Сажетак
У овом ра ду се ана ли зи ра но ви и струк ту ри са ни про грам 

трет ма на ко ји се за сни ва на ин те гра тив ном при сту пу пси хо со ци-
јал не по др шке мла ди ма у су ко бу са за ко ном. Циљ ра да је да ука же 
на зна чај при ме не та квих мо де ла у окви ру ме ђу сек тор ске са рад ње 
пра во су ђа и си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји. Он исто вре ме но 
пред ста вља мо гућ ност при ме не ин те гра тив ног про гра ма трет ма на 
(ИПТ) у окви ру вас пит ног на ло га „укљу чи ва ње у по је ди нач ни или 
груп ни трет ман у од го ва ра ју ћој здрав стве ној уста но ви, са ве то ва-
ли шту или дру гој овла шће ној ор га ни за ци ји.”

Ин те гра тив ни про грам трет ма на (ИПТ) об у хва та три об ли-
ка ра да - ин ди ви ду ал ни, груп ни и по ро дич ни трет ман, ко ри сте ћи 
те о риј ска и прак тич на зна ња из не ко ли ко пси хо те ра пиј ских мо да-
ли те та. На осно ву ис ку ста ва из прак тич не при ме не сва три об ли-
ка трет ма на и ње го ве ем пи риј ске ева лу а ци је, у ра ду се раз ма тра ју 
мо гућ но сти ње го ве при ме не и по тен ци јал ни ефек ти ре а ли за ци је 
ци ље ва ко ји се од но се на при ме ну вас пит них на ло га, као и по тен-
ци јал не пре пре ке ко је оме та ју оп ти ми за ци ју ефе ка та про гра ма.
Кључнеречи:  ин те гра тив ни про гра ми трет ма на (ИПТ), вас пит ни на ло-

зи, ева лу а ци ја трет ма на.

* Овај рад је ре зул тат ра да на про јек ту „Кри ми нал у Ср би ји: фе но ме но ло ги ја, ри зи ци и 
мо гућ но сти со ци јал не ин тер вен ци је“ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, број 47011. 
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1.БАЗИЧНЕПОСТАВКЕПРОГРАМАТРЕТМАНА

Позитивни развој младих је но ва по ли ти ка у обла сти за-
шти те мла дих са про бле ми ма у по на ша њу ко ја се огле да у здру же-
ном на по ру мла дих, по ро ди це и ро ди те ља, дру гих од ра слих, вла ди-
них, не вла ди них ор га ни за ци ја да обез бе де оп ти мал не мо гућ но сти 
за под сти ца ње и уна пре ђе ње раз во ја, ин те ре са, зна ња, ве шти на и 
спо соб но сти мла дих осо ба.1)

Основ на прет по став ка ова квог при сту па је да сва де ца има ју 
ин хе рент не раз вој не по тен ци ја ле, али да им је по треб на по др шка, 
во ђе ње и ши ро ка ска ла мо гућ но сти то ком адо ле сцен ци је. У раз-
вој ном пе ри о ду, са свим сво јим спе ци фич но сти ма, из ра же ни су и 
ве ћи ри зи ци од на стан ка про бле ма и по те шко ћа, уко ли ко по др шка 
и во ђе ње из о ста ну. Је дан од та квих ри зи ка је и раз вој про бле ма 
у по на ша њу са или без су ко ба са за ко ном, пра ће ног раз ли чи тим 
ма ни фе ста ци ја ма асо ци јал ног и ан ти со ци јал ног по на ша ња. По ред 
по зна тих по ро дич них и со ци јал них фак то ра ри зи ка, ово ме до при-
но се, и ка рак те ри сти ке мла де осо бе у раз вој ном пе ри о ду. Нај че-
шћи пси хо ло шки фак то ри при сут ни код мла дих под ри зи ком су 
сле де ћи2):

• Оријентацијанасадаиовде-сла ба ан ти ци па ци ја бу дућ-
но сти ко ја се огле да би ло у не до стат ку ду го роч них ци ље-
ва или сла бој не по сред ној ан ти ци па ци ји по сле ди ца не ког 
по на ша ња

• „Филозофијакраткорочногхедонизма”- ко ја се на до ве-
зу је на прет ход ну ка рак те ри сти ку, ба зи ра на на прин ци пу 
„узми све што ти жи вот пру жа”, по себ но ка да ма ло пру жа

• Егоцентричномишљењеко је пред ста вља те шко ће да осо-
ба по сма тра си ту а ци ју из ту ђе пер спек ти ве, од но сно спо-
соб ност да се де цен три ра из сво је по зи ци је ко ју ви ди као 
је ди ну „ис прав ну”

• Омнипотенција,од но сно пре це њи ва ње соп стве них сна га 
и ква ли те та,нај че шће пред ста вља на чин очу ва ња са мо-
по што ва ња и ме ха ни зам од бра не од осе ћа ња ин фе ри ор-
но сти

• Идеја о сопственој неповредивости је уве ре ње ко је се 
мо же фор му ли са ти као„нематеориједасетоменидо-

1) Ђу рађ Ста кић, Приручникзастручњакеусистемумалолетничкогправосуђа, In ter na ti-
o nal Ma na ge ment Gro up, Бе о град, 2011, стр. 61  

2) Ibid., 2011, str. 22
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годи”,што пред ста вља де ри ват прет ход ног уве ре ња ко је 
пот кре пљу је ула зак у ри зич не си ту а ци је 

• Преузимање ризика и глад за узбуђењима –до ка зи ва ње 
пред вр шња ци ма и за не ма ри ва ње по сле ди ца, пра ће но 
прет ход ним не ги ра њем ри зи ка

• Низакстепенстрахаодказнене вр ши уоби ча је ну адап-
тив ну ин хи би ци ју ан ти со ци јал ног по на ша ња. Уко ли ко је 
ова ка рак те ри сти ка удру же на и са ни ском осе тљи во шћу 
за со ци јал не на гра де, пред ста вља ри зик за раз вој те жег 
по ре ме ћа ја по на ша ња. Ова „три ја да” из ра же на у ви со ком 
сте пе ну По тра ге за уз бу ђе њи ма (Noveltyseeking), ни ском 
Из бе га ва ња ште те (Harmavoidance) и ни ској По тре би за 
на гра дом (Rewarddependence) су ка рак те ри сти ке про фи-
ла ан ти со ци јал ног по ре ме ћа ја лич но сти пре ма Кло нин џе-
ру3) 

• Нискосамопоштовање је че сто ма ски ра но ом ни по тент-
ним ста вом, та ко да же ља за по твр ђи ва њем у очи ма дру-
гих кроз сме ла и ри зич на по на ша ња и опре де ље ње за уло-
гу „цр не зве зде” у дру штву пред ста вља ком пен за ци ју за 
ду бо ко осе ћа ње ин фе ри ор но сти 

Низ дру гих си ту а ци о них окол но сти по ја ча ва ри зи ке и пот-
кре пљу је про блем у по на ша њу, као што су притисак антисоци-
јалневршњачкегрупе4), али и по тре ба мла де осо бе да при па да гру-
пи вр шња ка уко ли ко је из не ког раз ло га од ба че на од про со ци јал не 
вр шњач ке гру пе. То је обич но пра ће но и проблемимасаучењем,
што до дат но по ја ча ва осе ћај не при па да ња или од ба че но сти. Пре ма 
по да ци ма од 30% до 50% де це у су ко бу са за ко ном у по ре ђе њу са 
4% до 5% у оп штој по пу ла ци ји има ју озбиљ не про бле ме у уче њу5). 
На то се на до ве зу је и бе жа ње из шко ле, као и бе жа ње од ку ће због 
че сто по ре ме ће них по ро дич них од но са, до дат но ком пли ко ва них 
про бле ми ма ко ји де те пра ви у шко ли или због пр вих су ко ба са за-
ко ном.  Ка сни је се у но ве про бле ме и ри зи ке че сто ула зи и у ци љу 
извлачења од последицако је су до не ла прет ход на по на ша ња, па 
мла де осо бачи ни но ве, че сто те же пре сту пе.  

3) Cla u de Ro bert Clo nin ger, Dra gan M. Svra kic, Tho mas R. Przybeck,  1993: ,,A psycho bi o lo gi-
cal mo del of tem pe ra ment and cha rac ter.“ ArchivesofGeneralPsychiatry,50, 975-90; Cla u de 
Ro bert Clo nin ger, Tho mas R. Przybeck, Dra gan M. Svra kic, Dick R. Wet zel (1994). Manual
ofTemperamentandCharacterInventory(TCI):AGuidetoitsDevelopmentandUse. St. Lo-
u is, MO: Was hing ton Uni ver sity.

4) Ђу рађ Ста кић, Приручникзастручњакеусистемумалолетничкогправосуђа, In ter na ti-
o nal Ma na ge ment Gro up, Бе о град, 2011, стр. 30

5)  Ibid, 2011.
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2.ИНТЕГРАТИВНИПРОГРАМТРЕТМАНА

У скла ду са Прин ци пи ма по зи тив ног раз во ја мла дих, има-
ју ћи у ви ду на ве де не, као и дру ге по ро дич не и сре дин ске фак то ре 
ри зи ка, на осно ву ем пи риј ски по твр ђе них мо де ла ра да кре и ран је 
про грам трет ма на на ме њен мла ди ма у су ко бу са за ко ном ко ји се 
на ла зе на из вр ше њу ме ре „упу ћи ва ња у вас пит ну уста но ву”.6)

Овај про грам, под на зи вом Ин те гра тив ни про грам трет ма на 
(ИПТ) пр во бит но је кре и ран са ци љем да ума њи ри зи ке од зло у-
по тре бе ПАС и уна пре ди оп ште пси хо со ци јал но функ ци о ни са ње 
мла дих у су ко бу са за ко ном ко ји ма је из ре че на ме ра упу ћи ва ња у 
ин сти ту ци је за збри ња ва ње и вас пи та ва ње. У том ци љу, про грам је 
усме рен и на под сти ца ње и одр жа ва ње мо ти ва ци је мла дих и њи хо-
вих породица да се укљу че у трет ман и рад на про ме ни ан ти со ци-
јал них обра за ца по на ша ња мла дих и обра за ца по ро дич ног функ-
ци о ни са ња.

Ка ко се ова кви про гра ми спро во де на осно ву ем пи риј ски 
до ка за них ефе ка та, при ме ну је пра ти ла и ева лу а ци ја ба зи ра на на 
про це ни кључ них ин ди ка то ра ко ји опе ра ци о на ли зу ју ци ље ве, а ме-
ре ни су на мен ски ода бра ним ска ла ма и упит ни ци ма.  

Основ ни циљевипрограма би ли су:
• сма ње ње зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци код мла-

дих и про ме на њи хо вог по на ша ња ко ја је усме ре на   пре-
ма очу ва њу свог здра вља

• уна пре ђе ње про со ци јал ног функ ци о ни са ња у од но су на 
кр ше ње за кон ских нор ми 

• уна пре ђе ње њи хо вих ин тер пер со нал них ве шти на и со ци-
јал них од но са

• раз ви ја ње ве шти на упра вља ња бе сом, по ве ћа ње фру стра-
ци о не то ле ран ци је, асер тив ног по на ша ња и ве шти на ре-
ша ва ња про бле ма

• ре дук ци ја ира ци о нал них уве ре ња и не га тив них осе ћа ња 
ко ја се ис по ља ва ју у од но су пре ма са ми ма се би, дру гим 
љу ди ма и жи во ту уоп ште

По ред ци ље ва ко ји су ори јен ти са ни ди рект но на ко ри сни ке 
про гра ма, по ста вље ни су и циљевиоријентисанинапородицу ко-
ји су об у хва та ли под сти ца ње мо ти ва ци је за са рад њу са ре ле вант-
ним ин сти ту ци ја ма, раз ви ја ње ве шти на за пре ва зи ла же ње про бле-

6) За кон о ма ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло-
лет ни ка, Слу жбе ни гла сник, бр. 85/2005
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ма ве за них за ко му ни ка ци ју де те – од ра сли, уна пре ђе ње ве шти на 
ди сци пли но ва ња де це, осна жи ва ње ро ди те ља за при хват ма ло лет-
ни ка итд. 

Смер ни це за кре и ра ње ин те гра тив ног трет ма на би ле су усме-
ре не на еклек тич ко ко ри шће ње те ра пиј ских мо да ли те та у прак си 
кроз кре и ра ње ин сти ту ци о нал ног, ин те гра тив ног про гра ма ра да 
чи ји ис хо ди мо гу би ти мер љи ви и зна чај ни за раз вој бу ду ћих те ра-
пиј ских про гра ма за сно ва них на до ка зи ма (evidencebased). У том 
ци љу, а по угле ду на ре зул та те ко је су пру жи ли од ре ђе ни раз ви је ни 
мо де ли у окви ру ОЈЈДП-а7), кре и ра на су три па ра лел на мо да ли те та 
ра да ко ја су об у хва та ла:

• Радионице са еле мен ти ма ког ни тив но би хеј ви о рал них 
при сту па, спе ци фич но РЕБТ-а8) и ДБТ-а9) за ма ле гру пе од 
6-8 чла но ва. Кон ци пи ра но је 20 груп них те мат ских ра ди-
о ни ца ко је су се из во ди ле у вре мен ском ин тер ва лу од јед-
не ра ди о ни це не дељ но то ком 5 ме се ци. Пре ма прет ход но 
де фи ни са ним кри те ри ју ми ма оку пље не су 3 гру пе по 6 
адо ле сце на та, од но сно по јед на гру па у сва ком За во ду за 
вас пи та ње де це и омла ди не. 

• Индивидуалнемотивационеинтервјуе са ци љем ин ди ви-
ду а ли зо ва ног при сту па лич ним по тре ба ма и про бле ми ма 
мла де осо бе, пру жа ња кон ти ну и ра не по др шке трет ма ну и 
уна пре ђе ња и одр жа ва ња мо ти ва ци је за сма ње ње ри зи ка 
од зло у по тре бе ПАС и ре ци ди ва ан ти со ци јал ног по на ша-
ња. Пред ви ђе но је 10 мо ти ва ци о них ин тер вјуа са сва ким 
адо ле сцен том по је ди нач но, ко ји су пре ма пла ну де фи ни-
са ни кроз ди на ми ку одр жа ва ња 2 са стан ка ме сеч но.

• Породичне посете ба зи ра не на си стем ском при сту пу и 
еду ка тив ним еле мен ти ма у про ме ни вас пит них обра за ца. 
Пла ни ра но је 5 по ро дич них са ста на ка, од но сно по је дан 

7) Кан це ла ри ја за ма ло лет нич ко пра во су ђе и пре вен ци ју де ли квен ци је (OfficeofJuvenile
JusticeandDelinquencyprevention- ОЈЈДП) као ком по нен та Кан це ла ри је за пра во суд не 
про гра ме (оде ле ње прав де у САД), до сти же сво ју ми си ју по др жа ва ју ћи др жа ве чла ни це 
у њи хо вим на по ри ма да раз ви ју и им пле мен ти ра ју ефек тив не про гра ме за де цу у су ко бу 
са за ко ном. До дат не ин фор ма ци је мо гу се про на ћи  на http://www.ojjdp.gov/abo ut/abo ut.
html 

8) Ра ци о нал но-емо тив но-би хеј ви о рал на те ра пи ја - РЕБТ Ал бер та Ели са, Al bert El lis, Re a-
son and emo tion in Psychot he rapy, Lyle Stu art, NY, 1961

9) Ди ја лек тич ко – би хеј ви о рал не те ра пи ја - ДБТ пр во бит но раз ви је на за трет ман Гра нич-
ног по ре ме ћа ја лич но сти (Bor der li ne Per so na lity Di sor der) од стра не Мар ше Ли не хен, 
Mar sha M. Li ne han, Cog ni ti ve-Bi he vi o ral tre at ment of Bor der li ne Per so na lity Di sor der, Gu-
il ford Press, 1993.
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са ста нак ме сеч но са свим чла но ви ма по ро ди це у кућ ној 
по се ти или то ком по се те по ро ди це де те ту у За во ду.

Теоријскеосновепро гра ма ба зи ра не су на ем пи риј ски по твр-
ђе ним успе шним мо да ли те ти ма ра да као што су:

• Ког ни тив но би хеј ви о рал ни при ступ (груп ни трет ман)  
• Мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње (ин ди ви ду ал ни трет ман)
• Си стем ска по ро дич на пер спек ти ва (ор га ни зо ва ни са стан-

ци са по ро ди цом).
Радионице су за сно ва не на ког ни тив но-би хеј ви о рал ном 

при сту пу ко ји ком би ну је еле мен те ди ја лек тич ко-би хеј ви о рал не 
те ра пи је (ДБТ) и ра ци о нал но-емо тив но-би хеј ви о рал не те ра пи је 
(РЕБТ). Основ на ди ја лек ти ка ДБТ огле да се у урав но те жа ва њу две 
су прот не тен ден ци је - при хва та ња (ва ли да ци је) и про ме не (ре ша-
ва ње про бле ма). То се по сти же раз ви ја њем 4 гру пе ве шти на: пу не 
све сно сти (Core mindfulness skills), ин тер пер со нал не ефек тив но-
сти, емо ци о нал не ре гу ла ци је и то ле ран ци је стре са. Ра ци о нал но-
емо тив но-би хеј ви о рал на те ра пи ја (РЕБТ) на гла ша ва при мар ни 
зна чај ког ни ци је (уве ре ња) ко ја мо ду ли ра ју емо ци о нал не и би хеј-
ви о рал не од го во ре на спе ци фич не си ту а ци је. При ступ је ба зи ран 
на ана ли зи АБЦ ше ме, од но сно на утвр ђи ва њу и оспо ра ва њу ира-
ци о нал них уве ре ња (Б) ко ја во де ка дис функ ци о нал ним од го во ри-
ма (Ц) и њи хо вој за ме ни ра ци о нал ним пре фе рен ци ја ма на ко ји ма 
се ба зи ра ју функ ци о нал на по на ша ња и осе ћа ња.

Мотивациони интервју раз ви ли су Ми лер и Рол ник10), ка-
сних 80-тих. Пред ста вља кон гло ме рат раз ли чи тих при сту па ба зи-
ран на са вре ме ном од но су пре ма про ме ни. То под ра зу ме ва да се 
осо ба тре ти ра са пу ним ува жа ва њем, као са ве зник и су бјект соп-
стве не про ме не и да је од го вор ност за про ме ну на са мој осо би. 
Кроз из град њу по зи тив не ат мос фе ре ра ди се на пре ва зи ла же њу 
ам би ва лент но сти и от по ра пре ма про ме ни и рад се усме ра ва на ак-
тив но сти за пре ва зи ла же ње ак ту ел не си ту а ци је. Глав не стра те ги је 
и ве шти не ко је се ко ри сте у овом при сту пу су отворенапитања,
афирмисање,активно-рефлективнослушање,сумирањеисамомо-
тивационеизјаве.

Породичнисастанци су ба зи ра ни на основ ним прет по став-
ка ма по ро дич не те ра пи је. Са стан ци се ре а ли зу ју у при род ном окру-
же њу и од ви ја ју се та мо где по ро ди ца жи ви (outreach11) ком по нен та 

10) Mil ler R Wil li am, Step hen Rol lnick, Motivationalinterviewing, Preparingpeopleforchange, 
Gu il ford Press, NY, 1991.

11) Outre ach (до сег ну ти) - од но си се на ком по нен ту те рен ског ра да са ци љем упо зна ва ња, 
сти ца ња по ве ре ња и при бли жа ва ња те шко до ступ ним, мар ги на ли зо ва ним гру па ма љу-
ди.
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ра да). По ро дич ни са ста нак по чи ње раз го во ром „осло бо ђе ним” од 
про бле ма да би се ка сни је усме рио на ин фор ми са ње о про бле ми ма 
у по ро ди ци. Ка сни је се рад усме ра ва на екс пло ра ци ју обра за ца ре-
ше ња и на пла ни ра ње сле де ћих ко ра ка за јед но са по ро ди цом.

2.1Реализацијапрограма

Про грам се од ви јао у пе ри о ду од ма ја до но вем бра 2013. го-
ди не у три За во да за вас пи та ње де це и мла дих у су ко бу са за ко ном: 
у Бе о гра ду, Ни шу и Кња жев цу. Пла ни ра ни про грам ра да је об у хва-
тао 18 адо ле сце на та оба по ла, по 6 из сва ког од три За во да, уз ра-
ста од 14 до 18 го ди на, ко ји су пре ма ак ту ел ном за ко ну до би ја ли 
суд ску ме ру упу ћи ва ња у вас пит ну уста но ву за де цу. Сви мла ди су 
ма ни фе сто ва ли по ре ме ћај у по на ша њу удру жен са зло у по тре бом 
пси хо ак тив них суп стан ци. Они су би ли укљу че ни у про грам на 
осно ву до бро вољ ног при стан ка и са гла сно сти њи хо вих ро ди те ља/
ста ра те ља.

Пре по чет ка при ме не про гра ма раз ви је на су три по себ на 
про то ко ла ра да са де фи ни са ним са др жа ји ма и упут стви ма за ре а-
ли за ци ју сва три де ла про гра ма. При пре мље на су и три прак ти ку ма 
за при ме ну ин ди ви ду ал ног (мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње), груп ног 
(Ког ни тив но би хеј ви о рал ни при ступ) и по ро дич ног (Си стем ско 
по ро дич на пер спек ти ва)12). Та ко ђе је раз ви је на и ме то до ло ги ја за 
ева лу а ци ју ква ли те та и ефе ка та про гра ма, као и пра те ће фор ме за 
из ве шта ва ње и пра ће ње ње го ве ре а ли за ци је.

На кон де фи ни са ња са др жа ја про гра ма, кре и ра на је и им пле-
мен ти ра на обу ка за ре а ли за то ре про гра ма (по 3 - 4 уче сни ка из сва-
ке ин сти ту ци је, укуп но 10, у тра ја њу од 6 да на). На кра ју обу ке, 
уче сни ци ма су да те ин струк ци је за мо ни то ринг и ева лу а ци ју про-
гра ма.

3.МЕТОДОЛОГИЈА

У ци љу ева лу а ци је про гра ма раз ви је на је ква ли та тив на и 
кван ти та тив на ме то до ло ги ја ко ја је укљу чи ва ла про це ну од стра не 
про фе си о на ла ца и ко ри сни ка, а об у хва та ла је:

• ева лу а ци ју ефеката програма - упит ни ци за са мо про-
це ну и ска ле про це не на ме ње не за ре а ли за то ре про гра ма 
ко ја је оба вље на као тест-ре тест сту ди ја у две фа зе, на по-
чет ку и на кра ју, по за вр шет ку про гра ма;

12) Ауто ри прак ти ку ма су Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић и Жи-
ли је та Кри во ка пић.
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• ева лу а ци ју активностинапројекту - ева лу а тив ни упит-
ни ци за про фе си о нал це и ко ри сни ке. За сва три мо да ли-
те та трет ма на кре и ра ни су и фор му ла ри ко ји су пра ти ли 
на пре дак де те та као и са др жи ну са мих се си ја.

3.1.Инструментипроцене

Ева лу а ци ја ефе ка та про гра ма ре а ли зо ва на је по мо ћу ба те ри-
је крат ких упит ни ка ко ји су за да ва ни на по чет ку и на кра ју про гра-
ма, па је ефе кат про гра ма про це њен на осно ву раз ли ке тест-ре тест 
ме ре ња. Ин стру мен ти про це не об у хва та ли су ре ле вант не ва ри ја-
бле про ме не мла дих ве за не за са ме ци ље ве про гра ма, а ко је су опе-
ра ци о на ли зо ва не кроз упит ни ке за са мо про це ну лич но сти, ста ња 
и по на ша ња мла дих:

• импулсивност-скалаУПСС13) ме ри 4 аспек та им пул сив-
но сти: У ска ла ме ри те шко ће од ла га ња им пул са и фру-
стра тив не то ле ран ци је, М ска ла ме ри ког ни тив ну ме-
ди ја ци ју, од но сно сте пен про ми шља ња; П ска ла ме ри 
ис трај ност, на су прот ла ком од у ста ја њу; С ска ла ме ри по-
тра гу за сти му ла ци јом и уз бу ђе њем. 

• ирационалнауверења–ИУскала ме ри ира ци о нал на уве-
ре ња о се би, дру ги ма и жи во ту у по гле ду бе са и агре сив-
ног по на ша ња као на чи на по сти за ња ци ље ва. Ова ска ла 
кре и ра на је за по тре бе ис тра жи ва ња од стра не ауто ра 
про јек та;

• односпремасеби–меренјенаосновудвескале.СЕ-ска-
ла14), ко ја ме ри до жи вљај самоефикасности у по гле ду 
кон тро ле соп стве ног по на ша ња и Розенбергова скала
самопоштовања(РСС)ко ја ме ри самопоштовање15); 

• понашање, личне снаге,тешкоће - SDQскала16),  има 5 
суб ска ла и ме ри не га тив на емо ци о нал на ста ња (ЕС), про-

13) Ni co le Kämpfe, Kri stin Mit te (2009), ,,A Ger man Va li da tion of the UPPS Im pul si ve Be ha vi or 
Sca le - Furt her Evi den ce for a Fo ur-imen si o nal Mo del of Im pul si vity.“, EuropeanJournalof
PsychologicalAssessment2009; Vol. 25(4):252-259; 

 Do ris Keye, Oli ver Wil helm and Kla us Obe ra u er, Struc tu re and Cor re la-
tes of the Ger man Ver sion of the Bri ef UPPS Im pul si ve Be ha vi or Sca les, Euro-
peanJournalofPsychologicalAssessment2009; Vol. 25(3):175–185

14) Ова ска ла је та ко ђе кре и ра на за по тре бе ис тра жи ва ња.

15) Mor ris Ro sen berg, So ci ety and the ado le scent self-ima ge, Prin ce ton Uni ver sity Press, NY, 
1965.

16) TheStrengthsandDifficultiesQuestionnaire–SDQ је на ме њен за пре глед емо ци о нал них 
и би хе ви о рал них про бле ма де це и адо ле сце на та. По ред те шко ћа, упит ник је усме рен и 
на про це ну сна га. Упит ник се та ко ђе пре по ру чу је за пра ће ње и ева лу а ци ју услу га, Go-
od man, Melt zer and Ba i ley, 1998.
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бле ме у од но си ма са вр шња ци ма (ВР),  про бле ме у по на-
ша њу (ПП), хи пе рак тив ност (ХА) и лич не сна ге ма ни фе-
сто ва не у  про со ци јал ним ак тив но сти ма (С); 

• личност-ATCI-46 упит ник ме ри 7 ди мен зи је тем пе ра-
мен та и ка рак те ра17) 

Фо кус гру пе су још јед на од ме то да ко ри шће них у про це су 
ева лу а ци је. Пре су сре та са мла ди ма у За во ду је при пре мљен про-
то кол за во ђе ње фо кус гру па ко ји се са сто јао из три цен трал не те ме 
са ци љем да се до би ју ин фор ма ци је ве за не за ева лу а ци ју ис хо да и 
ква ли те та услу га: 

1. Промена код деце, од но си се на пер цеп ци ју до при но са 
услу га у по гле ду ин тен зи те та и вр сте про ме на код де те та (по на ша-
ње, ан ти со ци јал не ак тив но сти, про со ци јал не ак тив но сти, шко ла, 
сло бод но вре ме, ПАС, од но си са вр шња ци ма, од но си у по ро ди ци, 
рас по ло же ње, пла но ви...).

2. Доживљај квалитетарадионица,интервјуаипосета
породици у од но су на раз ли чи те аспек те и прин ци пе пру жа ња 
услу га (пар ти ци па тив ност, ин ди ви ду а ли за ци ја, при ме ре ност по-
тре ба ма, ква ли тет од но са са во ди те љи ма, са др жај све три вр сте 
ак тив но сти, итд), као и пред ло га за уна пре ђи ва ње раз ли чи тих мо-
да ли те та про гра ма и у од но су на те шко ће са ко јим се де ца и по ро-
ди ца су о ча ва ју. 

3.2.Узорак

Укуп но је про гра мом би ло об у хва ће но 21 де те, од то га 14 де-
ча ка и 7 де вој чи ца ко је чи не чак 1/3 узор ка, уз ра ста од 14-18 го ди на 
(М= 16.16). То ком ре а ли за ци је про јек та до шло је до оси па ња узор-
ка у Ни шу и Бе о гра ду. У Кња жев цу је одр жан кон ти ну и тет ра да 
са де цом од по чет ка до кра ја. У Ни шу је од 6-оро де це је дан де чак 
пре ба чен у За вод у Бе о гра ду, где је на ста вио про грам, а дру го ме 
је из ре че на те жа ме ра и пре ба чен је у ВП Дом у Кру ше вац. Пла-
ни ра но је да гру пе бу ду за тво ре ног ти па, са истим уче сни ци ма од 
по чет ка до кра ја про гра ма, јер смо же ле ли не по сред но да про це ни-
мо одр жи вост са мих ак тив но сти и це ло куп ног про гра ма, у окви ри-
ма ри зи ка ко ји не рет ко оп те ре ћу ју про фе си о нал ну прак су за шти те 
ма ло лет ни ка у сва три За во да за вас пи та ње де це и омла ди не. У 
Бе о гра ду је до шло до нај ве ћег оси па ња узор ка (од ла зак на ле че ње 
у За вод за бо ле сти за ви сно сти, ле че ње у пси хи ја триј ској уста но ви 

17) Dža mo nja Ig nja to vić T., Mi la no vić M., Du ka nac V. ,,Ado le scent Per so na lity In ven tory: Brid-
ging the Gap bet we en Per so na lity As ses sment in Chil dren and Adults.“, Psihološkaistraživa-
nja, Be o grad, 2014, Vol. XVII(1):35-53.
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Ла за Ла за ре вић, и сл.), па је ипак на кнад но укљу че но тро је де це, 
јер је услед до го во ра са пред став ни ци ма За во да за кљу че но да до 
про ме не у са ста ву гру пе мо же до ћи јер је про грам био на са мом 
по чет ку ње го ве им пле мен та ци је.

3.3.Обрадаподатака

По ред ква ли та тив не ана ли зе отво ре них од го во ра на упит ни-
ци ма, ска ла ма про це не и ма те ри ја ла са фо кус гру па ко ји су гру-
пи са ни у ка те го ри је на осно ву ана ли зе са др жа ја, кван ти та тив ни 
ре зул та ти са те стов ног ма те ри ја ла су об ра ђе ни у SPSS-20 ста ти-
стич ком про гра му де скрип тив ним ста ти стич ким ме то да ма, а за 
утвр ђи ва ње тест-ре тест раз ли ка као по ка за те ља ефе ка та про ме не, 
као и раз ли ка из ме ђу гру па ко ри сни ка ура ђен је Т-тест и јед но-
смер на ана ли за ва ри јан се (АНО ВА).

4.РЕЗУЛТАТИ

4.1.Почетнапроцена

На по чет ку про гра ма са де цом се оба вио раз го вор о то ме ка-
ко ви де сво је те шко ће, лич не сна ге, ци ље ве про ме не, као и ри зи ке. 
Нај че шће областитешкоћа ко је су де ца на во ди ла су: школ ски 
успех (5), ло ше рас по ло же ње (5), од но се са по ро ди цом (4), по на-
ша ње (5), про бле ме са ауто ри те том, од но си са вр шња ци ма у сми-
слу, до жи вљај мал тре ти ра ња, и слич но. Своје снаге нај че шће су 
опа жа ли као дру штве ност, раз ли чи те ве шти не, мо гућ но сти да уче 
но ве ства ри, искре ност. По ста вље ни лич ни ци ље ви про ме не од но-
си ли су се на сма ње ње агре сив но сти, нер во зе и на пе то сти, по ве-
ћа ње флек си бил но сти и при ла го дљи во сти по на ша ња раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма, по пра вља ње од но са у по ро ди ци и школ ског успе ха и 
слич но.

Ка ко је је дан од ци ље ва про гра ма био и смањењеипреста
накзлоупотребеПАС, ал ко хо ла и пу ше ња са де цом, ана ли зи ра-
ни су спољ ни и уну тра шњи оки да чи ова квог по на ша ња, ка ко би 
их ка сни је у ре ал ним жи вот ним си ту а ци ја ма лак ше пре по зна ва ли 
и ра ди ли на про ме ни ре а го ва ња у та квим си ту а ци ја ма. Нај че шћи 
унутрашњиокидачи су пре по зна ти као те жња за по сти за њем не-
по сред ног за до вољ ства и опу ште но сти у си ту а ци ја ма ка да осе ћа-
ју нер во зу, бес, до са ду, као и по тре ба за уз бу ђе њем. Уоби ча је ни 
спољниокидачи су од но си са вр шња ци ма, од но си са парт не ром, 
но вац, сло бо дан од ла зак у град ван фи зич ког про сто ра За во да (нај-
че шће у вр шњач кој гру пи).
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По чет на про це на лич но сти и по на ша ња адо ле сце на та до би-
је на на упит ни ци ма и ска ла ма про це не је узе та као по ла зна оце на 
за ме ре ње сте пе на по стиг ну тих ефе ка та, те ће о то ме би ти ка сни је 
ре чи.

4.2.Евалуацијаефекатапрограма-
проценапрофесионалаца

По за вр шет ку про гра ма, про фе си о нал ци ко ји су би ли укљу-
че ни у ре а ли за ци ју про гра ма, про це њи ва ли су уоче не про ме не у 
по на ша њу мла дих. То је сва ка ко де лом при стра сан из вор про це не, 
али с об зи ром да су нај ви ше би ли у кон так ту са де цом, би ли су у 
при ли ци и да бо ље уоче про ме не, па смо сма тра ли да то мо же би ти 
ре ле ван тан по да так, ко ји ће се ка сни је упо ре ди ти и са дру гим из-
во ри ма про це не. 

Уоченепромене су се од но си ле на од су ство но вих кри вич-
них де ла, осим у јед ном слу ча ју ко ји је због то га пре ме штен у ВПД 
на сма ње ну или пре ки ну ту зло у по тре бу ПАС (7), уна пре ђе ну ко му-
ни ка ци ју са вр шња ци ма (6), на по бољ ша ње од но са са при мар ном 
по ро ди цом (5), спрем ност за при хва та ње од го вор но сти за соп стве-
но по на ша ње и по ве ћа ње са мо по што ва ња (2), а са мо у јед ном слу-
ча ју је на ве де но да не ма по зи тив них про ме на. Та ко ђе је при ме ће но 
да је у од но су са вас пи та чи ма по ве ћа на сло бо да у ко му ни ци ра њу, 
из но ше њу лич них ста во ва и ми шље ња и да је бо ља кон тро ла не га-
тив них емо ци ја. 

Про фе си о нал ци су та ко ђе про це ни ли да јепотребнадаља
подршкаи рад на уна пре ђе њу од но са и ко му ни ка ци је у по ро ди ци 
(8), рад са са мом по ро ди цом око ујед на ча ва ња ста во ва и си сте ма 
вред но сти, на учвр шћи ва њу про ме на ста во ва у ве зи ПАС (4) и на 
сма ње њу упо тре бе ПАС (1), на ве ћем оса мо ста љи ва њу (2), бо љем 
ре ша ва њу про бле ма и успе шни јем до но ше њу од лу ка (2) по др шка 
у шко ло ва њу (1), на по ди за њу са мо по што ва ња (1), кон тро ли им-
пул са (1), итд.

4.3.Евалуацијаефектапрограма-резултатисамопроцене

По ред на сто ја ња да објек тив но ева лу и ра мо ефек те про гра ма 
при ме ном пси хо ло шких мер них ин стру ме на та, до би је ни ре зул та ти 
се не мо гу узе ти као основ за по у зда ну ге не ра ли за ци ју за кљу ча ка 
о ефек ти ма про гра ма. Пре све га, ма ли узо рак ис пи та ни ка не омо-
гу ћа ва за кљу чи ва ње о ста ти стич кој зна чај но сти ре зул та та, по себ-
но ка да се има у ви ду да је до шло до оси па ња узор ка, да не ка од 
на кнад но укљу че не де це ни су има ла ком плет ну по чет ну про це ну, 
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док дру га ни су има ла ком пле тан ре тест, та ко да су пот пу ни по да-
ци при ку пље ни за 15-оро де це. Ко нач но, де ца су раз ли чи то вре ме 
би ла укљу че на у про грам са не јед на ким бро јем уче шћа у ра ди о ни-
ца ма, ин ди ви ду ал ним мо ти ва ци о ним ин тер вју и ма и бро јем по ро-
дич них по се та. За то на ред ни ре зул та ти не пред ста вља ју основ за 
за кљу чи ва ње о ква ли те ту про гра ма, те ви ше ука зу ју на не ке тен-
ден ци је ко је тре ба има ти у ви ду при пла ни ра њу ре фор ме са др жа ја 
и ор га ни за ци је ра да За вод ских ин сти ту ци ја. 

У Та бе ли 1. су при ка за ни ре зул тат са Ска ле сна га и те шко ћа 
– SDQ, ко ји је ди ни при ка зу ју ста ти стич ки зна чај ну про ме ну, али у 
прав цу по гор ша ња!

Табела 1. Анализа варијансе Wilks’ Lambda  запоновљена мерења

SDQ Тест 
-ретест

M 
(N=10)

M  
ре тест 
(N=10)

Mean Std. 
Dev. F Df  

b
Df  
w Sig.

Емо ци-
о нал ни 
симп то ми

3.80 7.80 -4.00 2.31 30 1 9 .000

Про блем у 
по на ша њу 3.63 7.36 -3.73 2.93 17.732 1 10 .002

Хи пе рак-
тив ност 4.44 7.44 -3.00 2.18 17.053 1 8 .003

Про блем са 
вр шња ци ма 4.20 6.100 -1.90 1.79 11.242 1 9 .008

Про со-
ци јал но 
по на ша ње

12.09 11.86 0.23 1.79 13.664 1 10 .004

Уку пан 
скор 15.71 27.57 -11.86 4.6 60.104 1 6 .000

По ред ре зул та та на SDQ, је ди ни ста ти стич ки зна чај ни по ка-
за тељ про ме не је суб ска ла Пер зи стен ци је на ин вен та ру лич но сти 
AT CI, ко ја ука зу је на опа да ње ис трај но сти код мла дих, M=22.41; 
Mr=17.92, SD=4.24, F (1, 8) =26.161, p=.001

Да кле, иако са ми по да ци ни су ста ти стич ки зна чај ни, уоча-
ва се тен ден ци ја ка из ве сном по гор ша њу ре зул та та. На SDQ ска-
ли ово по гор ша ње је зна чај но у од но су на емо ци о нал не про бле ме, 
про бле ме у по на ша њу и хи пе рак тив ност и ин тер пер со нал не од но-
се. Ова кав нео че ки ва ни и не по жељ ни ре зул тат се мо же до не кле об-
ја сни ти ти ме што су де ца би ла укљу че на са мо у део про гра ма ра да 
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у ра ди о ни ца ма и вр ло ма ло у ин ди ви ду ал не раз го во ре и са стан ке 
са по ро ди цом. С дру ге стра не, зна ча јан део вре ме на про ве ли су 
то ком лет њег рас пу ста ван про гра ма (два ме се ца, че сто и ви ше). 
Дру гим ре чи ма, де ца су сва ко днев но то ком тра ја ња про гра ма би ла 
из ло же на не га тив ним ути ца ји ма оста лих вр шња ка у За во ду, као и 
уоби ча је ним обра сци ма по ро дич них од но са ко ји ни су успе шни у 
об ли ко ва њу про со ци јал них об ли ка по на ша ња и же ље не про ме не, 
та ко да су ефек ти спо ра дич не укљу че но сти у про грам у од но су 
на ефек те оста лих не га тив них ути ца ја углав ном мар ги на ли зо ва ни. 
Мо ра мо на по ме ну ти да ове уста но ве функ ци о ни шу у по љу отво-
ре не за шти те чи ме су они че сто из ло же ни ути ца ју спољ них не га-
тив них фак то ра сре ди не, а не са мо оним ко ји се на ла зе у окви ру 
вр шњач ке гру пе и уну тар ин сти ту ци је. Мо гу ће је чак да је про грам 
ипак де ло вао та ко што је убла жио штет не ефек те не га тив не со ци ја-
ли за ци је о че му би се мо гло за кљу чи ва ти је ди но на осно ву ком па-
ра тив них ре зул та та са кон трол ном гру пом вр шња ка ко ји ни су би ли 
укљу че ни у про грам. На жа лост, та кви по да ци не до ста ју. 

Упр кос ма лом бро ју ис пи та ни ка што огра ни ча ва зна чај ност 
до би је них по да та ка, ин те ре со ва ло нас је да ли се мо жда ја вља ју 
не ке раз ли ке у ефек ти ма про гра ма из ме ђу де це из раз ли чи тих За-
во да, с об зи ром на њи хо ве спе ци фич но сти у спро во ђе њу про гра ма 
без об зи ра што су њи хов са др жај и свр ха исти. Та бе ла 2. ука зу је на 
из ве стан сте пен раз ли ка у ефек ти ма про гра ма на осно ву ана ли зе 
ва ри јан се (АНО ВА). У та бе ли су из дво је ни са мо они ре зул та ти ко-
ји по ка зу ју ста ти стич ку зна чај ност.

Иако су раз ли ке из ме ђу гру па због ма лог бро ја ис пи та ни ка 
ста ти стич ки зна чај не са мо на ни воу p<.05, по ка зу је се да су ско ро-
ви на ре те сту на раз ли чи тим ска ла ма нај бо љи у гру пи ко ја је има ла 
кон ти ну и ра ни трет ман. Чак и на ова ко ма лом узор ку, че ти ри аспек-
та про ме не се зна чај но раз ли ку ју у гру пи из Кња жев ца. У тој гру пи 
су на кра ју про гра ма зна чај но ни жа ира ци о нал на уве ре ња у по гле-
ду агре сив ног по на ша ња, нај бо љи су од но си са вр шњач ком гру пом 
и нај ве ћи је сте пен ко о пе ра тив но сти, као и нај ма њи сте пен им пул-
сив но сти. То го во ри у при лог охра бру ју ћих ре зул та та да ка да се 
трет ман спро во ди у кон ти ну и те ту, пре ма пред ви ђе ном про гра му, 
има зна чај них по ма ка у оним аспек ти ма по на ша ња мла дих на ко је 
се трет ман нај ви ше и усме ра ва. Та кав кван ти тав ни по ка за тељ, а у 
да љем тек сту и ква ли та тив ни ука зу је на по тен ци јал ко ји ИПТ мо-
же има ти у струч ној прак си ра да са овом по пу ла ци јом.  
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Ова кве ре зул та те пот кре пљу ју и ква ли та тив ни по да ци до би-
је ни на фокусгрупама са мла ди ма из сва три За во да. Они ис ти чу 
да им ина че нај ви ше не до ста је људ ски кон такт и раз ме на ис ку-
ства и емо ци о нал на по др шка од стра не струч ног осо бља. У ве зи 
то га, оно што опа жа ју као про ме ну ко ју је про грам до нео, упра во 
је од нос по ве ре ња, људ ског кон так та и емо тив не раз ме не ко ји је 
при мет но дру га чи ји у окви ру про гра ма трет ма на и до жи вља ва се 
од стра не де це као по ве ћа на за ин те ре со ва ност вас пи та ча за де цу 
са ко јом ра де. Та мо где се про грам од ви јао кон ти ну и ра но, као у 
Кња жев цу, уче сни ци фо кус гру пе сма тра ју да су на у чи ли „какода
контролишунервозу”и „какодаизбегнупроблем”, на во де вр ло 
пре ци зно ре лак са ци о не тех ни ке „Јаимамсвојеомиљеноместо”,
наводеда кад год иза ђу са ра ди о ни це њи ма је „добро,башсесми-
римо”. Слич но, као и код кван ти та тив них по ка за те ља раз ли ка по-
сто ји и на ни воу сте пе на ко хе зив но сти са ме гру пе, а ви сок сте пен 
се мо же при ме ти ти код де це у За во ду у Кња жев цу.

На во де се сле де ћедобити:то што сам на у чио да кон тро ли-
шем нер во зу (2), да кон тро ли шем се бе, кон тро ли шем бес  (2), да 
иг но ри шем дру ге ка да ме про во ци ра ју (2), да не до ла зим у кон-
флик те и  да се не ка чим са дру ги ма (3), да на у чим да се по на шам; 
да по пу ним сло бод но вре ме, да на у чим но ве ства ри, ни шта на ро-
чи то, би ло је ок; да на у чим но ве ства ри (4), ка ко да не што по стиг-
нем у жи во ту, да не ко ри стим ПАС и да раз у мем ко ли ко је штет но 
(3), ме ђу соб но дру же ње, да ре шим про бле ме.

4.4.Евалуацијаквалитетапрограма-проценакорисника

Ре зул та ти са ева лу а ци о них упит ни ка и фо кус гру па ко ји се 
од но се на сам ква ли тет про гра ма би ће ин те грал но пред ста вље ни 
за сва ки мо да ли тет про гра ма.

Радионице-у од но су наиспуњеносточекивањаДе ца на-
во де да су њи хо ва оче ки ва ња у пот пу но сти ис пу ње на у Кња жев цу 
(6), у Ни шу (5), а у Бе о гра ду (3) на во де да су оче ки ва ња де ли мич-
но ис пу ње на. Ни ко ни је на вео да оче ки ва ња ни су ис пу ње на. Не
достацико је по је дин ци на во де су: да је на ра ди о ни ца ма по не кад 
би ло до сад но (1), ни сам мно го уче ство ва ла (1), ра ди о ни це крат ко 
тра ју (1), не ма до вољ но гриц ка ли ца (1), ма да ве ћи на на во ди да им 
се све до па ло (10). Осећањако ја су до жи вља ва ли то ком ра ди о ни-
ца су по зи тив на, са мо је дан ис пи та ник ис ти че да је би ло до сад но, 
не кад при јат но, не кад не при јат но.  Предлозизапромене:ве ћи на 
ни шта не би про ме ни ла (8), а оста ли сма тра ју да ра ди о ни це тре ба 
да тра ју ду же (3), да се че шће од ви ја ју (2), да се тим ски ра де (1). 
Проценакорисностиод ра ди о ни ца је да јеби ло ко ри сно (12), а 
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обра зло же ње од го во ра се од но си ло на: сти ца ње све сти о штет но-
сти дро га (3); на у чио сам пу но то га (3), бо ља сам осо ба (1); имам 
дру га чи ји по глед на жи вот (1); за до во љан сам што сам уче ство вао 
(1), ко ри сни су од ла сци у при ро ду (1). Са мо је дан од го вор се од-
но си на то да ра ди о ни це ни су би ле ко ри сне: Мо гао сам то вре ме 
па мет ни је да по тро шим (1); а је дан од го вор се мо же про це ни ти као 
не у тра лан: Не мо же да бу де ло ше, али ни је ни шта по себ но. 

Мотивациониинтервјуи - у ве зи укљу че но сти у индивиду
алнитретман де ца ни су мо гла да од ре де си ту а ци је ка да је то тач-
но ра ђе но. Њи ма ни је до вољ но ја сно на зна че но да је раз го вор ко ји 
во де мо ти ва ци о ни ин тер вју и са ко јим ци љем се во ди. То оте жа ва 
про це ну про ве ре њи хо вог за до вољ ства овим мо да ли те том про гра-
ма. Мно ги раз го во ри су во ђе ни „у хо ду”, на раз ли чи тим ме сти ма, 
под раз ли чи тим усло ви ма, на раз ли чи те те ме, те су то чи ње ни це 
ко је збу њу ју њи хо ву про це ну да се ра ди ло о спе ци фич но струк ту-
ри са ном раз го во ру. С тим у ве зи по сто ји про блем ме ша ња уло га 
вас пи та ча и са вет ни ка/те ра пе у та, та ко да про ме на у на чи ну на ко ји 
се ра ди са де цом, де лу је збу њу ју ће из пер спек ти ве де те та. Без об-
зи ра на те шко ће ре а ли за ци је овог де ла про гра ма, ве о ма је ва жно 
да Мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње као тех ни ка про на ђе сво је ме сто у 
За вод ском си сте му као по твр ђе но ефек тив но сред ство под сти ца ња 
по зи тив них про ме на код мла дих. Та ко ђе, не ко ли ко де це је то ком 
про гра ма до не ло од лу ку и при хва ти ло ле че ње у За во ду за бо ле сти 
за ви сно сти, док је њих не ко ли ко из ја ви ло да је сма њи ло пу ше ње и 
зло у по тре бу ма ри ху а не, што је био је дан од спе ци фич них ци ље ва 
овог де ла про гра ма. 

Породичнисастанци-контактисапородицом про це ње ни 
су као по себ но дра го це ни упр кос то ме да су се ре а ли зо ва ли мно-
го ре ђе од пла ни ра ног бро ја су сре та (прак тич но је са мо по је дан 
су срет са по ро ди цом оства рен, у не ко ли ко слу ча је ва два су сре та, 
а у не ко ли ко се по ро дич ни са ста нак ни је ни ре а ли зо вао). Де ца у 
Ни шу и Кња жев цу су из ра зи ла же љу за да љим на став ком кон та ка-
та. На пи та ње шта им се нај ви ше сви де ло, уче сни ци су го во ри ли: 
„Тоштосамвидеородитеље“; „Тоштосмопосећивалипородице.
Јединото.Тојеможданајбољастваркојаседесила”. У Бе о гра-
ду де ца ни су има ла же љу да ви де сво је ро ди те ље, ни ти же ле да 
ро ди те љи до ла зе у За вод („Не,не,не.Небихволеодамиовденеко
одмојихпреспава,овденебихникомепожелеодапреспава“). Она 
де ца ко ја су из ра зи ла же љу ду бљег и че шћег кон так та са по ро ди-
цом су на са мој фо кус гру пи по ка за ла да је то јед на од ства ри ко ја 
им се нај ви ше сви ђа. Они има ју ути сак да је раз лог рет ких су сре та 
са по ро ди цом не до вољ на мо ти ви са ност вас пи та ча да оства ру ју и 
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про ду бљу ју кон такт са ро ди те љи ма. То оте жа ва и ма те ри јал не те-
шко ће ро ди те ља да сно се тро шко ве пре во за и сме шта ја, та ко да је 
мо гућ ност да ро ди те љи пре спа ва ју у са мом За во ду про це ње на као 
до бра по год ност.  

Ка ко је део про гра ма укљу чи вао и за бав не ак тив но сти, око 
то га су се сва де ца, сло жи ла да је из лет у Чор та нов це би ла до-
бра иде ја и при ли ка за ре лак са ци ју, дру же ње и уче ње не ких но вих 
ства ри. 

4.5.Евалуацијаквалитетапрограма-процена
професионалаца

Ути сак вас пи та ча, чак оних нај мо ти ви са ни јих, је да је те шко 
ра ди ти у до му јер су по ста ли„пролазнастаницазатежеобли-
кемераупућивањауВПДилипсихијатријскуустанову“. Ова кав 
ути сак је у скла ду са раз ли чи тим по ка за те љи ма по гор ша ња по на-
ша ња де це у За во ду. Ујед но, то ука зу је и на зна чај кон ти ну и ра ног 
и струк ту ри са ног ра да са де цом на уна пре ђе њу њи хо вог оп штег 
функ ци о ни са ња.

Иако су За во ди за вас пи та ње де це и омла ди не у истом пе-
ри о ду ре а ли зо ва ли ра ди о ни це на осно ву истог про гра ма обу ке и 
про гра ма трет ма на, За во ди су има ли спе ци фич не ор га ни за ци о не и 
дру ге усло ве ре а ли за ци је про гра ма, због че га би би ло при ме ре ни је 
при ка за ти ре зул та те ева лу а ци је про гра ма одво је но. 

Радионице - Та мо где је ре а ли зо ван про грам у пот пу но сти 
пре ма пред ви ђе ном пла ну про це на је да су де ца би ла мо ти ви са-
на, да је ат мос фе ра би ла по зи тив на и да су са др жа ји би ли до бро 
при ла го ђе ни по тре ба ма де це и њи ма ко ри сни и за ни мљи ви. Та мо 
где се про грам од ви јао у дис кон ти ну и те ту, ва ри рао је и сте пен мо-
ти ва ци је за уче шће у ра ди о ни ца ма. Ве жбе ко је су се од но си ле на 
ко му ни ка ци ју, кон флик те, кон тро лу бе са, са мо по што ва ње би ле су 
за ни мљи ви је, док ни су би ли за ин те ре со ва ни за тех ни ке све сно сти, 
ре лак са ци је. У гру пи ко ја је би ла по лу о тво ре ног ти па де ца су има-
ла те шко ће пре по зна ва ња емо ци ја и от пор пре ма ра ду на осе ћа њи-
ма, за шта је би ло нео п ход но прет ход но ство ри ти груп ну ко хе зи ју 
и по ве ре ње ме ђу чла но ви ма.

Из кван ти та тив не ева лу а ци је про гра ма (Та бе ла 3.) од стра-
не про фе си о на ла ца ко ји су га при ме њи ва ли у прак си, уоча ва се да 
су они из у зет но за до вољ ни свим аспек ти ма про гра ма, од ква ли-
те та и об у хват но сти са др жа ја про гра ма, до ње го ве свр сис ход но-
сти и при ме ре но сти у ра ду са мла ди ма са про бле ми ма у по на ша њу 
упр кос те шко ћа ма у ор га ни за ци ји ра да и по је ди ним за мер ка ма не-
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ко ли ко уче сни ка на од ре ђе не са др жа је ко ји су на дру гим гру па ма 
ра до при хва ће ни. Ипак, у сво јим пред ло зи мапро фе си о нал ци на-
во де да у ра ди о ни це тре ба укљу чи ти још ви ше прак тич них ве жби 
и скра ти ти тра ја ње по је ди них ра ди о ни ца, као и при ла го ди ти не ке 
са др жа је уче сни ци ма ко ји има ју огра ни че не ин те лек ту ал не мо гућ-
но сти и дру ге раз вој не те шко ће.

Табела3.Про сеч на оце на  по је диних аспеката  
про гра ма ра ди о ни ца

Аспек ти про гра ма
Про сеч на оце на

Ниш Београд Књажевац

a. Квалитет програма 5 4 5

b. Обухватност програма 5 5 5

c. Развијање релевантних практичних вештина 5 5 5

d. Применљивост у третману проблема у понашању 5 4 4.5

e. Ефикасност у третману проблема понашања 5 5 4.5

f. Подстицање партиципације корисника 5 5 5

g. Квалитет едукативног материјала 5 4 5

h. Испуњеност очекивања 5 4 5

Мотивациони интервјуи -Овај део про гра ма зах те ва до-
дат ну при пре му и су пер ви зиј ску по др шку во ди те љи ма, али се пре-
ма свим ем пи риј ским по да ци ма у дру гим сре ди на ма по ка зао као 
зна ча јан на чин ра да на лич ним про бле ми ма де це, сти ца њу уви да 
у про бле ме, пре ва зи ла же њу от по ра, ус по ста вља њу и одр жа ва њу 
мо ти ва ци је за про ме ном. Са уче сни ци ма је оба вљен раз ли чит број 
ин ди ви ду ал них са ста на ка, од 4-13, што је ди рект но ути ца ло и на 
сте пен по стиг ну те про ме не, ко је  су се кре та ле од по чет ног от по ра 
и не ги ра ња про бле ма са не до вољ но уви да у соп стве не про бле ме 
ко је не ги ра ју или ми ни ми зи ра ју, пре ко раз ми шља ња о про ме ни, 
фа зе ам би ва лен ци је, све до ак тив ног уче шћа и пре у зи ма ња од го-
вор но сти и кон крет них ак ци ја за про ме ну код де це ко ја су оста ла 
до кра ја у про гра му. Про фе си о нал ци као ефек те ин ди ви ду ал ног 
ра да ви де сти ца ње ја сни јег уви да у зна чај са ма ње ња кон зу ми ра ња 
ПАС и ал ко хо ла, сма ње ња де струк тив ног и ауто де струк тив ног по-
на ша ња и ја сни је са гле да ва ње пер спек ти ва у бу дућ но сти и слич но. 
Ипак, тре ба има ти на уму да ова кав ути сак мо же би ти оп те ре ћен 
су бјек тив ном про це ном оних ко ји су про грам ре а ли зо ва ли, па са-
мим тим и же ле ли да ви де по зи тив не ефек те свог ра да.
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Породичнисастанци-Ор га ни за ци о не мо гућ но сти свих За-
во да, као и мо гућ но сти са мих по ро ди ца услед њи хо вих жи вот них 
окол но сти, оте жа ли су спро во ђе ње ове ак тив но сти пре ма пла ну, 
иако је она пре по зна та од стра не свих укљу че них као ве о ма зна чај-
на ком по нен та про гра ма. Ре а ли зо ва ни су 1-2 кон так та са по ло ви-
ном по ро ди ца чи ја су де ца укљу че на у про грам кроз кућ не по се те. 
Ге не рал но, већ са ма чи ње ни ца да је кон такт ус по ста вљен де ло вао 
је охра бру ју ће и мо ти ви шу ће, ка ко на де цу та ко и на ро ди те ље (нај-
че шће мај ку). Кон ста то ва но је уна пре ђе ње од но са де те - ро ди тељ, 
ве ће при хва та ње кућ них оба ве за од стра не де те та и кре и ра ње уза-
јам ног по ве ре ња у про грам ске ак тив но сти За во да.  

Про це на ефе ка та је ура ђе на и од стра не ро ди те ља ко ји из ве-
шта ва ју да је по стиг ну то сма ње ње ис по ља ва ња агре си је од стра не 
де те та (3), да је ко му ни ка ци ја бо ља (3), бо ље ме ђу соб но раз у ме ва-
ње и са рад ња, да се дру га чи је раз го ва ра, ма ње је сва ђе, без псов ки 
и вре ђа ња, да је ви ше ме ђу соб ног по што ва ња (3), да су сте че ни 
уви ди у по тре бу за ле че њем (2), да су и ро ди те љи на у чи ли ка да 
су ре а ли зо ва ни по ро дич ни са стан ци, да је по стиг ну та до бра ко му-
ни ка ци ја, са рад ња и уна пре ђе ње од но са са де те том.  На по чет ним 
са стан ци ма је до шло до ус по ста вља ња са рад ње, де фи ни са ња те-
шко ћа и пла на за да љи рад по по врат ку де те та у по ро ди цу. 

Оце на су сре та је да су углав ном или у пот пу но сти ко ри сни, 
као и да су ро ди те љи за до вољ ни су сре том. Пред ло зи су да ова квих 
са ста на ка тре ба да бу де ви ше и да се на ста ве. 

5.ЗАКЉУЧЦИ

На осно ву раз ли чи тих ква ли та тив них и кван ти та тив них из-
во ра по да та ка од стра не ре а ли за то ра и ко ри сни ка про гра ма ко ји су 
се од но си ли на ева лу а ци ју ефе ка та про гра ма (по стиг ну тих про ме-
на), као и на ква ли тет са мог про гра ма, мо гу се из ве сти не ки оп шти 
за кључ ци.

С об зи ром на ма ли број де це, њи хо ве ин ди ви ду ал не спе ци-
фич но сти, раз ли ке у ду жи ни ко ри шће ња трет ма на и спе ци фич но-
сти ре а ли за ци је про гра ма у три За во да, до би је не ре зул та те тре ба 
ту ма чи ти као ори јен та ци о ни оквир за за кљу чи ва ње о оства ре ним 
ефек ти ма, за ана ли зу пред но сти и не до ста та ка са др жа ја и ре а ли за-
ци је ова квих про гра ма, као и за кре и ра ње пре по ру ка за да ље про-
гра ме.

Процена корисности програма у целини. Ге не рал но, сви 
уче сни ци су за до вољ ни ефек ти ма про гра ма. Нај у пе ча тљи ви ји за-
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кљу чак је дис кре пан ци ја ре зул та та са мо про це не де це на упит ни-
ци ма и де ли мич но на фо кус гру па ма у од но су на про це ну од стра-
не про фе си о на ла ца. С јед не стра не, про фе си о нал ци су до жи ве ли 
на пре дак у соп стве ним ком пе тен ци ја ма и пре по зна ли да ци ља ни, 
струк ту ри са ни и об у хват ни про гра ми мо гу да ти по зи тив не ефек те 
и осми сли ти на кон струк ти ван на чин са др жај ра да са мла ди ма у 
За во ди ма. С дру ге стра не, не га тив ни ефек ти бо рав ка у ин сти ту ци-
ји ова квог ти па и кон стант на из ло же ност не по вољ ним фак то ри ма 
ри зи ка (ин сти ту ци о нал них, вр шњач ких и по ро дич них) на су прот 
по вре ме ним, спо ра дич ним и дис кон ти ну и ра ним са др жа ји ма про-
гра ма, има ју сна жни ји не га ти ван не го по зи ти ван им пакт на ефек те 
про ме не код де це). Упр кос то ме, го то во ве ћи на де це је пре по зна ла 
ви ше стру ке до би ти од ова квог про гра ма у прав цу сти ца ња но вих 
са зна ња, уче ња про со ци јал них ве шти на и про ме на у по ро дич ној 
ко му ни ка ци ји. С то га се на кра ју мо жда мо же го во ри ти бар о убла-
жа ва њу штет них ин сти ту ци о нал них по сле ди ца за хва љу ју ћи ефек-
ти ма про гра ма.

По сто је зна чај не раз ли ке у ефек ти ма и за до вољ ству из ме ђу 
три За во да. Ефек ти и за до вољ ство про гра мом би ли су нај ве ћи та-
мо где су се од ви ја ли у кон ти ну и те ту и у ко хе зив ној гру пи (где се 
ни је ме њао са став). Мо ти ва ци о ни ин тер вјуи су у лич ном по вер љи-
вом и отво ре ном од но су до при не ли по ве ћа њу мо ти ва ци је, уви да 
у соп стве не про бле ме и до жи вља ју аутен тич не за ин те ре со ва но сти 
и бри ге про фе си о на ла ца за про бле ме и по тре бе де це. Де ца су као 
лич не про ме не у нај ве ћем бро ју слу ча је ва на во ди ла да се бо ље осе-
ћа ју, да је бо ља ко му ни ка ци ја са дру ги ма и да је сма ње на по тре ба 
за ко ри шће ње ПАС-а.

Ка да су у пи та њу про гра ми ко ји се спро во де ис кљу чи во као 
део про јек та, без кон ти ну и те та и на став ка, мла ди сти чу ути сак о 
по тре би вас пи та ча да ис пу не оче ки ва не ро ко ве и за дат ке ко ји су 
по сто ја ли на про јек ту, не го да под стак ну мо ти ва ци ју и ак тив ну 
пар ти ци па ци ју де це, та ко да пре о вла да ва ути сак да се ра ди ло „на 
бр зи ну“, да се од лу чи ва ло уме сто њих, а да ни је би ло до го во ра са 
њи ма, на осно ву њи хо вог ми шље ња и же ља (нпр. о вре ме ну и ци-
љу кон так та са по ро ди цом).  Ста ри ја де ца у Бе о гра ду и Ни шу твр де 
да им је до сад но, де ца у Кња жев цу по ка зу ју из ра зи то за до вољ ство 
уче шћем. Ка ко је ово је ди на гру па де це ко ја се ни је ме ња ла од по-
чет ка до кра ја са мог ПИКС Про јек та, ин тен зи тет груп не ко хе зи је и 
до бро ме ђу соб но по зна ва ње и по др шка је очи глед на. Де ца ис ти чу 
да је „њиховагрупанајбољауцеломдому”. Мо гу ће је да је по ред 
по све ће но сти ре а ли за ци ји про гра ма, ово ме до при не ла и па жљи ви-
ја по чет на се лек ци ја де це за уче шће у про гра му. Кључ на пи та ња 
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ко ја се по ста вља ју пред им пле мен та ци јом ова квих про гра ма мо гу 
се ре зи ми ра ти у не ко ли ко та ча ка:

Питањеефекатапрограма–да ли крат ко роч ни про гра ми 
мо гу има ти трај ни је, одр жи ве ефек те ка да су у пи та њу те шке мул-
ти про блем ске си ту а ци је ко је су по пра ви лу при сут не у ова квим 
слу ча је ви ма? 

На ово пи та ње од го вор ни је јед но ста ван, јер за ви си од мно-
гих екс тер них и ин тер них фак то ра, ме то до ло ги је пра ће ња. Ја сни ји 
ре зул та ти би се до би ли уко ли ко би сту ди је об у хва ти ле и пра ће ње 
на кон из ла ска из до ма, ка ко би се утвр ди ла одр жи вост уна пре ђе-
них со ци јал них ве шти на. 

Питање имплементације програма на друга поља делат-
ности-да ли и под ко јим ор га ни за ци о ним и ин сти ту ци о нал ним 
усло ви ма овај про грам мо же про на ћи сво ју уло гу у при ме ни вас-
пит них на ло га, али и дру гих ме ра ко је су де фи ни са не у За ко ну о 
ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за-
шти ти ма ло лет ни ка?18)

У овом тре нут ку ни су пре ци зно де фи ни са ни про гра ми ко-
ји мо гу ис пу ни ти кри те ри ју ме ефи ка сно сти у од но су на же ље не 
ци ље ве. Тре нут но су у то ку пи лот-про јек ти ева лу а ци је при ме не 
вас пит них на ло га за ко је по сто ји при пре мљен на црт стан дар да и 
про це ду ра њи хо ве при ме не19) али са др жа ји и про гра ми кон крет них 
вас пит них на ло га ни су пре ци зно де фи ни са ни. Услед не де фи ни-
са них стан дар да у ор га ни за ци ја ма за ду же ним за спро во ђе ње вас-
пит них на ло га у окви ру си сте ма со ци јал не за шти те, мо дел ра да 
за сно ван на ИПТ прин ци пи ма и мо да ли те ти ма ра да мо же би ти до-
бра осно ва за раз вој и при ме ну слич них про гра ма ра да са де цом и 
мла ди ма у су ко бу са за ко ном.

Питањеимплементацијепрограмакаоредовногначинара-
да–ко ји су још дру ги усло ви нео п ход ни ка ко би се по др жа ло уво-
ђе ње но ви на у уста ље ну ин сти ту ци о нал ну прак су?

Иако је ИПТ имао за да так да по ме ри фо кус ра да ди рект но 
на де цу, али и њи хо ве по ро ди це, стал но се су о ча вао са раз ли чи тим 
те шко ћа ма и иза зо ви ма ње го ве одр жи во сти. Исто вре ме но, то је 
пру жи ло до бар увид у раз ли чи те ор га ни за ци о не и ин сти ту ци о нал-

18) По ред вас пит них на ло га, ме ре упо зо ра ва ња и усме ра ва ња има ју су штин ски исти са-
др жај. За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич ног де ла и кри вич но прав ној за шти ти 
ма ло лет них ли ца, Слу жбе ни гла сник 85/2005

19) Пред лог стан дар да и про це ду ра за при ме ну вас пит них на ло га, ауто ра Вла о вић Д, Та-
ма ра Џа мо ња Иг ња то вић и сар. у скло пу про јек та По др шке ре фор ми ма ло лет нич ког 
пра во су ђа, као под про јект Уна пре ђе ње при ме не вас пит них на ло га Ре пу блич ког за во да 
уа со ци јал ну за шти ту и ИМГ-а, 2012.
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не те шко ће ко је се си мул та но мо ра ју ре фор ми са ти ка ко би ова кви 
про гра ми да ли сво је по тен ци јал не ефек те. 

Питање интеграције модалитета – да ли про гра ми ко ји 
има ју ви ше па ра лел них мо да ли те та да ју ком пле мен тар не ефек те, 
од но сно ко ли ко је „до дат на вред ност” мо да ли те та ко ји до пу њу ју 
дру ге об ли ке ра да, као и да ли раз ли чи ти про фе си о нал ци ко ји во-
де раз ли чи те де ло ве про гра ма де лу ју ком пле мен тар но (или мо жда 
ком пе ти тив но)?

Сма тра мо да је од го вор на пи та ње ком пле мен тар но сти про-
гра ма по твр дан упра во из раз ло га мул ти фак тор ске усло вље но сти 
про бле ма у по на ша њу, због че га се раз ли чи тим мо да ли те ти ма про-
гра ма они спе ци фич но тар ге ти ра ју. 

Питање„парцијалнеедукације”–да ли про фе си о нал ци мо-
гу да бу ду аде кват но об у че ни за ком пе тент ну при ме ну про гра ма 
трет ма на и по је ди них тех ни ка ра да, а без еду ка ци је из од ре ђе ног 
те ра пиј ског мо да ли те та, од но сно да ли су акре ди то ва ни про гра ми 
обу ке за  ви со ко струк ту и ра не, спе ци ја ли зо ва не про гра ме трет ма на 
до вољ на при пре ма за њи хо ву успе шну им пле мен та ци ју у прак си? 

Од из у зет не је ва жно сти да про гра ми бу ду ви со ко струк ту-
ри са ни, са ја сним ци ље ви ма, те ма ма и ко ра ци ма у ра ду, чи је овла-
да ва ње би га ран то ва ли акре ди то ва ни про гра ми обу ке. Циљ је да се 
из бег не им про ви за ци ја, ама те ри зам, али сва ка ко не на ра чун кре а-
тив но сти и флек си бил но сти

Уме сто фи нал ног за кључ ка, мо гу се на ве сти ре чи де ча ка из 
Ни ша, ко ји је и по ред те шко ћа то ком ре а ли за ци је про гра ма, из ја-
вио сле де ће: „Имаједнастваркојубихјарекао.Тајнекоизтеор-
ганизацијекојеосноваотајПИКС,хтеоједавидикакосенешто
креће.Свикадпоменудомце,миследасуоникриминалци,лопови,
баграобична.Некодругинијетомислиоижелеоједавидишта
сеовдедешава”. До да ли би смо да смо же ле ли да ви ди мо и да се 
не што ме ња на бо ље, а да је Ин те гра тив ни про грам трет ма на, упр-
кос свим те шко ћа ма, пре по знат од стра не де це и про фе си о на ла ца, 
као по чет ни ко рак на том пу ту про ме не.
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TamaraZ.DzamonjaIgnjatovic,FilipN.Bircanin

THEPOSSIBILITYOFAPPLICATIONOF 
ANINTEGRATIVETREATMENTPROGRAMWITHIN
IMPLEMENTATIONOFDIVERSIONARYMEASURES

Re su me
Wit hin the ge ne ral ob jec ti ves for the re form of the ju ve ni le ju-

sti ce system in Ser bia, spe cial pro grams of psycho so cial sup port ha-
ve been de ve lo ped, in ten ded for the re-so ci a li za tion and in te gra tion of 
youth in con flict with the law. Si mul ta ne o usly, da ta sup ports the de ve-
lop ment of stan dards and pro ce du res for the use of al ter na ti ve mo dels 
or so cal led di ver sion me a su res. The law re gar ding ju ve ni le of fen ders 
and the cri mi nal le gal pro tec tion of mi nors, di ver si o nary me a su res de-
sig ned thro ugh the pro vi sion of edu ca ti o nal or ders are for the pur po se 
of not la un ching cri mi nal pro ce e dings aga inst the ju ve ni le or the ter-
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mi na tion of pro ce e dings that the reby ha ve a po si ti ve ef fect re sul ting in 
the pro per de ve lop ment of ju ve ni les and strengthe ning the ir per so nal 
re spon si bi lity to pre vent them from com mit ting cri mi nal acts in the fu-
tu re. 

The aim of this pa per is to pre sent an in ten si ve, struc tu red tre at-
ment pro gram that is ba sed on an in te gra ti ve ap pro ach to the psycho-
so cial sup port of young pe o ple using va ri o us the ra pe u tic mo dels and 
tec hni qu es and to po int out the im por tan ce of the ap pli ca tion of such 
mo dels wit hin in ter-sec tor co-ope ra tion bet we en the ju di ci ary and so-
cial pro tec tion systems in Ser bia. In par ti cu lar, the pos si bi lity of ap-
pli ca tion of the in te gra ti ve tre at ment pro grams (IPT) wit hin one of the 
di ver si o nary me a su re (par ti ci pa tion in in di vi dual or gro up tre at ment in 
a su i ta ble he alth ca re in sti tu tion, or ot her co un se ling ser vi ce of an aut-
ho ri sed or ga ni sa tion), who se or ga ni sa tion and mo ni to ring in prac ti ce 
as su mes re spon si bi lity of the Cen ter for so cial work. The pos si bi lity 
to apply IPT is re flec ted thro ugh the use of an al ready-te sted pro gram 
that has sub stan ti vely the sa me com po nents and met hods of work, with 
a si mi lar po pu la tion (chil dren in con flict with the law), by the na me of 
Pro gram of in ter ven tion in cri ti cal si tu a ti ons (PICS). 

Ba sed on the ex pe ri en ce of the prac ti cal ap pli ca tion of all three 
forms of tre at ment and its em pi ri cal eva lu a ti ons, this pa per con si ders 
the pos si bi li ti es of ap pli ca tion of the pro gram and its po ten tial ef fects 
in the re a li za tion of the ob jec ti ves of the di ver si o nary me a su re “par ti-
ci pa tion in in di vi dual or gro up tre at ment in a he alth in sti tu tion or co-
un se ling ser vi ce”. The pro gram to ok pla ce in the pe riod from May to 
No vem ber in 2013 in three In sti tu tes for Chil dren and Youth in Con flict 
with the Law in Bel gra de, Nis and Knja že vac and in clu ded 18 ado le-
scents of both se xes, aged bet we en 14 and 18 years with ma ni fe sted 
be ha vi o ral di sor der as so ci a ted with sub stan ce abu se. 

The re sults in di ca te the in cre a sing pro fes si o nal com pe ten ce, but 
al so ci tes pro blems such as so me un fo re seen cir cum stan ces and the 
num ber of chil dren drop out of school. The most sig ni fi cant con clu sion 
re fers to the di scre pancy of re sults of self-as ses sment qu e sti on na i res to 
chil dren and par tial di scre pancy of the fo cus gro ups in re la tion to the 
as ses sment by pro fes si o nals. The re we re sig ni fi cant dif fe ren ces in the 
ef fects and the le vel of sa tis fac tion bet we en tho se three in sti tu ti ons, 
alt ho ugh the ef fects and sa tis fac tion we re the hig hest in the in sti tu tion 
whe re the pro grams are ta king pla ce con ti nu o usly and in co he si ve gro-
ups. 

De spi te tho se dif fe ren ces, ne arly half of the chil dren re cog ni zed 
the mul ti ple be ne fits from such pro gram in the di rec tion of ac qu i ring 
new know led ge, pro-so cial skills and chan ges in fa mily com mu ni ca-



ТамараЗ.ЏамоњаИгњатовић,ФилипН.Бирчанин Могућности...

91

tion in di ca ting re duc tion of the har mful ef fects of in sti tu ti o na li za tion. 
In te gra ti ve tre at ment pro gram, de spi te all dif fi cul ti es, is re cog ni zed by 
chil dren and pro fes si o nals as an ini tial step to wards the chan ge. 
Keywords:  in te gra ti ve pro gram tre at ment (IPT), di ver si o nary me a su re, tre at-

ment eva lu a tion.

* Овај рад је примљен 21. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2014. године.
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