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Со ци јал на пар ти ци па ци ја пред ста вља уче шће осо ба у свим аспек ти ма 

жи во та, од но сно она је пре дик тор аде кват ног раз во ја и од кључ ног је зна-

ча ја за ква ли тет жи во та осо ба са ин ва ли ди те том. Ни во со ци јал не пар ти-

ци па ци је осо ба са ин ва ли ди те том ди рект но за ви си од ин ди ви ду ал них ка-

рак те ри сти ка (оних ко је се од но се на са му осо бу), сре дин ских де тер ми нан-

ти (фак то ри со цио – кул тур ног окру же ња) као и њи хо вог уза јам ног од но са. 

Да би се об у хва тио про цес со ци јал не пар ти ци па ци је по треб но је са гле да ти 

ути цај сре дин ских фак то ра на оства ри ва ње со ци јал не пар ти ци па ци је, као 

и све по сле ди це ко је про из и ла зе из ин тер ак ци је из ме ђу лич них и сре дин ских 

фак то ра. 

Циљ овог ис тра жи ва ња је би да се про це ни ко ли ки је ути цај око ли не на 

со ци јал ну пар ти ци па ци ју де це са це ре брал ном па ра ли зом. Узо рак ис тра жи-

ва ња је фор ми ран од 40 де це са це ре брал ном па ра ли зом школ ског уз ра ста, оба 

по ла. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но у Цен тру за еду ка ци ју де це са спе ци јал-

ним по тре ба ма „Sha fal lah“ До ха, Ка тар, у пе ри о ду од 2006. до 2009. го ди не. 

За по тре бе овог ис тра жи ва ња ко ри шће на је ска лу ICF Chec klist, кли нич ки об-

лик за Ин тер на ци о нал ну кла си фи ка ци ју функ ци о ни са ња, вер зи ја 2.1.а (ICF 

Chec klist World He alth Or ga ni za tion, Sep tem ber 2003), и то део ска ле ко ји се 

од но си на фак то ре око ли не. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да око ли на, ста во ви и број не ба ри је ре 

пред ста вља ју до дат ни фак тор огра ни че ња у функ ци о ни са њу де це са це ре-

брал ном па ра ли зом, што до дат но ути че да бу ду стал но или по вре ме но ис-

кљу че на из со ци јал не сре ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: со ци јал на пар ти ци па ци ја, це ре брал на па ра ли за,сре дин ски 

фак то ри 
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УВОД

Со ци јал на пар ти ци па ци ја осо ба са це ре брал ном па ра ли зом и да-
ље пред ста вља про блем ко ји ни је до вољ но ис тра жен. Ис тра жи ва ња ко ја 
су ра ђе на у обла сти спе ци јал не еду ка ци је и ре ха би ли та ци је ука зу ју на 
мно ге си ту а ци је ко је у знат ној ме ри до во де до по ја ве хен ди ке па (од су-
ство уче шћа у ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та, ни зак ни во оче ки-
ва ња ка дра ко ји се ба ви про бле ма ти ком осо ба са ин ва ли ди те том, из о-
ста нак еду ка тив них са др жа ја ко ји ма би се пот кре пи ло осе ћа ње лич не 
од го вор но сти, итд). 

WHO (2001) де фи ни ше со ци јал ну пар ти ци па ци ју као уче шће у жи-
вот ној си ту а ци ји у од но су на сте пен у ко јем се осо ба ак тив но укљу чу је, 
а не у од но су на то ко ли ко осо ба мо же или же ли да се укљу чи. Кинг и 
са рад ни ци (King et al, 2003) со ци јал ну пар ти ци па ци ју опи су ју као уче-
шће у фор мал ним и не фор мал ним сва ко днев ним ак тив но сти ма то ком 
жи во та, где укљу чу ју и окру же ња за спорт, игру, за ба ву, уче ње, и дру го. 
Ауто ри са на шег под не бља сма тра ју да је со ци јал на пар ти ци па ци ја уче-
шће осо ба у свим аспек ти ма жи во та (Не до вић и сар, 2010), од но сно да је 
она пре дик тор аде кват ног раз во ја и да је од кључ ног зна ча ја за ква ли тет 
жи во та осо ба са ин ва ли ди те том (Ми ли ће вић и сар, 2011; Одо вић и сар, 
2008). У на уч ној и струч ној ли те ра ту ри на во де се број ни фак то ри ко ји су 
зна чај ни за со ци јал ну пар ти ци па ци ју осо ба са ин ва ли ди те том (по је ди-
нац, по ро ди ца, шко ла, вр шњач ко окру же ње, со ци јал на по ли ти ка и оста-
ло). Не до вић и сар, (2012) на во де да су фак то ри ко ји ути чу на со ци јал ну 
пар ти ци па ци ју осо ба са ин ва ли ди те том мно го стру ки и ви ше ди мен зи о-
нал ни, те се и при сту пи у уна пре ђи ва њу и под сти ца њу со ци јал ног укљу-
чи ва ња мо ра ју ин ди ви ду ал но при ла го ђа ва ти. Исти ауто ри ис ти чу да ни-
во со ци јал не пар ти ци па ци је осо ба са ин ва ли ди те том ди рект но за ви си 
од ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка (оних ко је се од но се на са му осо бу), 
сре дин ских де тер ми нан ти (фак то ри со цио – кул тур ног окру же ња) као и 
њи хо вог уза јам ног од но са. Да би се об у хва тио про цес со ци јал не пар ти-
ци па ци је по треб но је са гле да ти ути цај сре дин ских фак то ра на оства ри-
ва ње со ци јал не пар ти ци па ци је, као и све по сле ди це ко је про из и ла зе из 
ин тер ак ци је из ме ђу лич них и сре дин ских фак то ра. 

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња био је да се про це ни ко ли ки ути цај 
око ли на, у ко јој жи ве  де ца са це ре брал ном па ра ли зом, има на њи хо ву 
со ци јал ну пар ти ци па ци ју. 
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МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак ис тра жи ва ња фор ми ран је од 40 де це са це ре брал ном па ра-
ли зом школ ског уз ра ста, оба по ла. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но у Цен-
тру за еду ка ци ју де це са спе ци јал ним по тре ба ма „Sha fal lah“ До ха, Ка-
тар, у пе ри о ду од 2006. до 2009. го ди не. 

За про це ну ути ца ја око ли не на со ци јал ну пар ти ци па ци ју де це са це-
ре брал ном па ра ли зом ко ри сти ли смо ска лу ICF Chec klist, кли нич ки об-
лик за Ин тер на ци о нал ну кла си фи ка ци ју функ ци о ни са ња, вер зи ја 2.1.а 
(ICF Chec klist World He alth Or ga ni za tion, Sep tem ber 2003), и то део ска-
ле ко ји се од но си на фак то ре око ли не. Део ICF Chec klist – фак то ри око-
ли не об у хва та:

а) Про дук ти и тех но ло ги ја (Сред ства за ко му ни ка ци ју, При сту пач-
ност јав них обје ка та, Сред ства за упо тре бу у сва ко днев ном жи во ту, 
Сред ства или по ма га ла за кре та ње, Лич на по тро шња (хра на, ле ко ви), 
При сту пач ност при ват ног објек та (ку ћа). 

б) По др шка и од но си (Нај бли жа по ро ди ца, Власт, Лич ни аси стент 
(не го ва те љи ца), При ја те љи, по зна ни ци ко ле ге су се ди и за јед ни ца, Здрав-
стве ни рад ни ци, За шти та здра вља). 

в) Ста во ви око ли не (По је ди нач ни ста во ви нај бли же по ро ди це, По-
је ди нач ни ста во ви здрав стве них рад ни ка, По је ди нач ни ста во ви лич ног 
аси стен та, По је ди нач ни ста во ви уче сни ка за шти те здра вља, По је ди нач-
ни ста во ви при ја те ља, Став дру штва).

г) Услу ге, си стем и по ли ти ка (При ла го ђе но ста но ва ње, Ко му ни ка-
циј ске услу ге (те ле фон…), Пре воз, За кон ска пра ва, Со ци јал но оси гу ра-
ње, Оп шта дру штве на по др шка).

РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ

Табела 1– ICF фактори околине – Продукти и технологија

Фреквенција Опис домена ICF code

90% Средства за комуникацију 125

85% Приступачност јавних објеката 150

80% Стредства за употребу у свакодневном животу 115

70% Стредства или помагала за кретање 120

60% Лична потрошња (храна, лекови) 110

25% Приступачност приватног објекта (кућа) 155
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У та бе ли 1 при ка за на је за сту пље ност фак то ра око ли не, до мен про-
дук ти и тех но ло ги ја за ис пи та ни ке са це ре брал ном па ра ли зом пре ма 
ICF Che klist. По тре бе ис пи та ни ка у овом до ме ну кре ћу се од 25 до 90 
про це на та. Нај ве ћа по тре ба ис пи та ни ка еви ден ти ра на је за сред ства ко-
му ни ка ци је (90%), за тим при сту пач ност јав ним објек ти ма (85%) и сред-
ства за упо тре бу у сва ко днев ном жи во ту (80%). Нај ма ња по тре ба за сту-
пље на у овом до ме ну од но си се на при сту пач ност при ват ног објек та или 
ку ће, ко ја из но си 25%. Сред ства и по ма га ла за кре та ње за сту пље на су у 
70% а лич на по тро шња (хра на, ле ко ви) у 60%. 

Табела 2 – ICF фактори околине –  Подршка и односи

Фреквенција Опис домена ICF code

95% Најближа породица 310

85% Власт 330

85% Лични асистент (неговатељица) 340

70% Пријатељи 320

65% Познаници колеге суседи и заједница 325

30% Здравствени радници 355

25% Заштита здравља 360

До мен по др шка и од но си у окви ру ком по нен те фак то ри око ли не 
пре ма ICF Che klist, код ис пи та ни ка са це ре брал ном па ра ли зом при ка за-
ни су у та бе ли 2. Нај ве ћа по тре ба у овом до ме ну од но си се на нај бли жу 
по ро ди цу, чак 95%. Власт и лич ни аси стент за сту пље ни су у 85%, при-
ја те љи са 70%, а по зна ни ци, ко ле ге, су се ди и за јед ни ца са 65%. Нај ма-
њи про це нат за сту пље но сти у овом до ме ну има ју здра стве ни рад ни ци у 
30% и за шти та здра вља у 25% слу ча је ва. 

Табела 3 – ICF фактори околине –  Ставови околине

Фреквенција Опис домена ICF code

90% Појединачни ставови најближе породице 410

75% Појединачни ставови здравствених радника 450

70% Појединачни ставови личног асистента 440

65% Појединачни ставови учесника заштите здравља 455

55% Појединачни ставови пријатеља 420

15% Став друштва 460



501УТИЦАЈ ОКОЛИНЕ НА СОЦИЈАЛНУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ ДЕЦЕ ...

ICF фак то ри око ли не – ста во ви око ли не пре ма ис пи та ни ци ма са 
це ре брал ном па ра ли зом при ка за ни су у та бе ли 3. За сту пље ност у овом 
до ме ну кре ће се од 15% до 90%. На осно ву ре зул та та при ка за них у овој 
та бе ли, мо же се ре ћи да је нај ве ћа за сту пље ност пре ма по је ди нач ним 
ста во ви ма нај бли же по ро ди це и то 90%, за тим пре ма по је ди нач ним ста-
во ви ма здра стве них рад ни ка 75%. Да ље, за сту пље ност пре ма ста во ви ма 
лич ног аси стен та је 70% и пре ма ста вов ма при ја те ља 55%. Оп шти став 
дру штва за сту пљен је са 15%.

Табела 4 – ICF фактори околине –  Услуге, систем и политика

Фреквенција Опис домена ICF code

85% Прилагођено становање 525

85% Комуникацијске услуге ( телефон …) 535

85% Превоз 540

60% Законска права 550

55% Социјално осигурање 570

35% Општа друштвена подршка 575

У та бе ли 4 при ка зан је ICF – фак то ри око ли не до мен услу ге, си стем 
и по ли ти ка код ис пи та ни ка са це ре брал ном па ра ли зом. Фре квен ци ја за-
сту пље но сти у овом до ме ну кре ће се од 35% до 85%. Мо же се ре ћи да је 
нај ви ша фре квен ци ја за сту пље но сти еви ден ти ра на код до ме на при ла-
го ђе но ста но ва ње, ко му ни ка циј ске услу ге и пре воз – са 85%. За кон ска 
пра ва за сту пље на су са 60%, со ци јал но оси гу ра ње са 55%, а оп шта дру-
штве на по ли ти ка са 35%.  

Збир ни по да ци за фак то ре око ли не код ис пи та ни ка са це ре брал ном 
па ра ли зом, пре ма ICF Che klist, при ка за ни су у та бе ли 5. Код ис пи та ни-
ка из на шег узор ка, утвр ди ли смо да је нај фре квент ни ји до мен нај бли жа 
по ро ди ца (95%), сле де сред ства ко му ни ка ци је и по је ди нач ни ста во ви нај-
бли же по ро ди це (90%). Под јед на ко ви со ка за сту пље ност од 85% еви ден-
ти ра на је за: при сту пач ност јав них обје ка та, власт, лич ни аси стент (не-
го ва те љи ца), усло ви ста но ва ња (при ла го ђе ност) и ко му ни ка тив не услу ге 
(те ле фон,…). За сту пље ност у ра спо ну од 55 – 80% до би је на је у још 11 
до ме на (сред ства за упо тре бу у сва ко днев ном жво ту, по је ди на чи ста во-
ви здрав стве них рад ни ка, сред ства или по ма га ла за кре та ње, при ја те љи, 
по је ди нач ни ста во ви лич ног аси стен та, по зна ни ци, ко ле ге су се ди и за јед-
ни ца, по је ди на чи ста во ви уче сни ка за шти те здра вља, лич на по тро шња, 
за кон ска пра ва, по је ди на чи ста во ви при ја те ља и со ци јал но оси гу ра ње).
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Табела 5 – ICF за компоненту фактори околине

Фреквенција Опис домена ICF code

95% Нај бли жа по ро ди ца 310

90% Сред ства за ко му ни ка ци ју 125

90% По је ди нач ни ста во ви нај бли же по ро ди це 410

85% При сту пач ност јав них обје ка та 150

85% Власт 330

85% Лич ни аси стент (не го ва те љи ца) 340

85% Усло ви ста но ва ња (при ла го ђе ност) 525

85% Ко му ни ка тив не услу ге ( те ле фон, ….) 535

80% Сред ства за упо тре бу у сва ко днев ном жи во ту 115

75% По је ди нач ни ста во ви здрав стве них рад ни ка 450

70% Сред ства или по ма га ла за кре та ње 120

70% При ја те љи 320

70% По је ди нач ни ста во ви лич ног аси стен та 440

65% По зна ни ци, ко ле ге, су се ди и за јед ни ца 325

65% По је ди нач ни ста во ви уче сни ка за шти те здра вља 455

60% Лич на по тро шња (хра на, ле ко ви) 110

60% За кон ска пра ва 550

55% По је ди нач ни ста во ви при ја те ља 420

55% Со ци јал но оси гу ра ње 570
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ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ана ли зе ре зул та та ис тра жи ва ња, еви дент но је да де вет од 
де вет на ест па ра ме та ра ко ји се од но се на ком по нен ту фак то ра око ли не 
има ју фре квен ци ју уче ста ло сти 80% и ви ше. Сви они ICF до ме ни, ко ји 
су сза сту пље ни са 80% и ви ше у струк ту ри ICF ком по нен те за фак тор 
око ли не зах те ва ју раз ви ја ње и при ме ну струч не ком пе тен ци је, од но сно 
ка дра ка ко за рад са де цом са це ре брал ном па ра ли зом, та ко и за рад са 
око ли ном у ко јој жи ве ова де ца. Де ца са це ре брал ном па ра ли зом због 
свог при мар ног ста ња, ко је је пра ће но и те ле сним и сен зор ним оште-
ће њи ма, има ју огра ни че ња у функ ци о ни са њу у со ци јал ној сре ди ни. 
Око ли на, ста во ви и број не ба ри је ре пред ста вља ју до дат ни фак тор огра-
ни че ња у функ ци о ни са њу ове де це, што до дат но ути че да бу ду стал но 
или по вре ме но ис кљу че на из со ци јал не сре ди не. По да ци до би је ни овим 
ис тра жи ва њем су по ка за ли да је нај ве ћа, од но сно нај фре квент ни ја по-
тре ба де це са це ре брал ном па ра ли зом ве за на за став нај у же по ро ди це и 
сред ства за ко му ни ка ци ју. Од но сно, још јед ном је по твр ђе но да сре дин-
ски фак то ри има ју ди рек тан ути цај на со ци јал ну пар ти ци па ци ју, у овом 
слу ча ју де це са це ре брал ном па ра ли зом.
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SUMMARY

Social participation is the participation of people in all aspects of 
life, respectively that it is an adequate predictor of the development and 
it is crucial for the quality of life for people with disabilities. The social 
participation of people with disabilities directly related to the individual 
characteristics (those that relate to the person himself), environmental 
determinants (factors of socio – cultural environment) and their mutual 
relations. To cover the process of social participation is necessary to consider 
influence of environmental factors on achieving social participation 
and the consequences arising out of interaction between personal and 
environmental factors.

The aim of this study was to assess the environmental impact on the 
social participation of children with cerebral palsy. The study sample was 
formed by 40 school children with cerebral palsy, both sexes. The research 
was conducted at the Center for Education of Children with Special Needs 
"Shafallah" Doha, Qatar, in the period since 2006. by 2009. year. For the 
purpose of this research was used scale ICF Checklist, a clinical form of 
the international classification of functioning, version 2.1.a ( ICF Checklist 
World Health Organization, September 2003), and it’s part of the scale 
which is related to environmental factors.

The results show that the environment, attitudes and many barriers 
limiting factor in the functioning of children with cerebral palsy, which 
further affects to be permanently or temporarily excluded from the social 
environment.

KEY WORDS: social participation, cerebral palsy, environmental factor


