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Дубок раскол између бриге за (а) заштиту друштва од 
малолетничког преступништва и (б) друштвену заштиту малолетних 
преступника, разједа и паралише третман малолетника у области 
малолетничког правосуђа. Покрет деинституционализације и разуђивање 
мера третмана у заједници поставили су захтев да се рехабилитација и 
безбедност коначно помире. Преломни фактор у стварању услова да се 
оствари подстицање просоцијалног развоја младих без компромитовања 
безбедности средине у којој се и помоћу које се третман реализује дошао је 
са увођењем делотворних модела третмана, и инфузијом методологије 
мотивационог интервјуа (МИ).  

Уместо да пасивно чекају да се малолетници сами определе за 
промене стручњаци предузимају низ проактивних радњи којима 
малолетницима помажу да донесу одлуку, истрају у третману, као и да се 
брже крећу дуж прогресивне спирале континуума промене од (а) 
преконтемплације, (б)контемплације, (ц)припреме за акцију, (д) акције до 
(е) одржавања остварених промена.  

Аутори разматрају кључне концепте као што су: Мотивациони 
Интервју (МИ), Транстеоријски модел стадијума промене и „Евиденце 
Басед“ програми, дискутују класична и савремена гледишта на питања 
како и зашто се људи мењају, кроз које типичне стадијуме се промене 
остварују и, посебно, које стратегије, методе и технике могу помоћи да се 
процес промене иницира, да се унапреди партиципација, одржавање и 
генерализација и интеграција добити у уобичајени репертоар понашања 
малолетника. Аутори детаљну анализу особености примене МИ код 
пробационог третмана, путем балансираног приказа погодности и изазова 
(отпор, прекршаји режима надзора, лажи, преваре, рецидиви итд.) који 
могу убрзати, успорити или компромитовати напредак у третману.  

Завршна расправа обухвата преглед резултата евалуативих студија 
примене МИ у систему малолетничког правосуђа у свету, као и преглед 
ресурса неопходних за овладавање и примену МИ у свакодневној пракси. 

Кључне речи: пробација, третман малолетника, мотивациони 
интервју, стадијуми промена, „евиденце басед“ програми 
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