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Апстракт
Одрасле особе са интелектуалном ометеношћу су у већем ризику од слабијег ква-
литета живота у односу на типичну популацију са којом деле исто социјално 
окружење. На укупан индекс квалитета живота, као и на појединачне домене, 
утичу удружено различити персонални и социјални чиниоци, чија предиктивна 
вредност и функционална улога варирају.
Најзначајније детерминанте квалитета живота одраслих особа са интелекту-
алном ометеношћу су: доступност индивидуализоване социјалне подршке која је у 
складу са аутентичним потребама и циљевима појединца, тип становањa, сто-
па запошљавања, ставови типичне популације, ниво социјалне партиципације, 
индекс развијености свакодневних животних вештина и вештина самоодређења 
и присуство коморбидитета.
Утврђивање предиктора квалитета живота одраслих особа са интелектуал-
ном ометеношћу омогућава боље планирање и имплементацију корисних инди-
видуалних рехабилитационих процедура којима се унапређује квалитет живота 
и животно задовољство ових особа.
Кључне речи: одрасле особе са интелектуалном ометеношћу, квалитет 
живота, персонални чиниоци, средински чиниоци

УВОД

Прегледом доступних студија чији 
је предмет истраживања био квалитет 
живота (КЖ), може се уочити изразита 
варијабилност у начину дефинисања овог 
термина, операционализацији теоријских 
концепата на којима се те дефиниције 
заснивају, пратећој терминологији којом 
се објашњавају, као и избору инструмена-
та који понекад одступају од теоријских 
поставки изнетих у раду. Примећена 

недоследност између различитих студија, 
па и унутар истих студија је, вероватно, 
последица чињенице да се ради о кровном 
термину којим се означава веома широка и 
сложена област интересовања истражива-
ча. Изузетак представљају дефиниција КЖ 
и два инструмента намењена мерењу овог 
феномена (The WHOQOL-100; The WHOQOL-
BREF) Светске здравствене организације 
(Costa et al., 2021), чији се базични 
теоријски концепт заснива на ставу да је 
„КЖ појединца одраз његовог субјективног 
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вредновања своје животне позиције, при 
чему се та позиција оцењује у односу на 
општи вредносни систем средине у којој 
особа живи, али и у односу на њене личне 
преференције, потребе и отежања” (The 
WHOQOL Group, 1995, p. 1403). Важно је да 
се приликом мерења КЖ особа са интелек-
туалном ометеношћу (ИО) обухвате истов-
ремено субјективни и објективни инди-
катори јер се таквим методолошким при-
ступом ограничава могућност добијања 
нереалне слике о КЖ ових особа која је, 
понекад, са персоналне позиције, значајно 
боља у односу на објективне стандарде 
и може представљати последицу ниских 
очекивања или доброг прилагођавања на 
услове живота одраслих особа са ИО, али не 
и валидне показатеље стварног квалите-
та њиховог живота, нарочито у поређењу 
са особама типичне популације (ТП) 
(Townsend-White et al., 2012). Упркос неким 
концептуалним разликама, може се уочи-
ти релативна сагласност аутора у ставу да 
је КЖ мултидимензионални конструкт и 
да га је могуће поуздано проценити само 
мерењем већег броја различитих домена. У 
зависности од избора инструмената проце-
не, варира тип и број домена квалитета жи-
вота особа са ИО које аутори истраживања 
сматрају значајним. Најчешће се наводе: 
„емоционално благостање, интерперсо-
нални односи, материјално благостање, 
лични развој, физичко благостање, 
самоодређење, социјална партиципација и 
област познавања и заштите људских пра-
ва и законске легислативе” (Schalock, 2004, 
p. 205).

Циљ овог чланка је преглед доступ-
них студија чији је предмет истраживања 
био КЖ одраслих особа са ИО са аспекта 
утицаја личних и срединских фактора.

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОСОБА СА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ – 

ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА

Последње две деценије обележене 
су напорима усмереним на унапређење 
квалитета живота особа са ометеношћу 
која су, у значајној мери, подстакнута и 
усвајањем Конвенције о правима особа 
са ометеношћу из 2006. године. Овај до-
кумент представља важан међународни 
водич о начинима унапређења људских 
права особа са ометеношћу (социјалне 
инклузије, заштите и очувања здравља, 
равноправног образовања и запослења). 
Према доступним подацима „од јануара 
2021. године укупно 181 држава, као и све 
земље Европске уније су се сагласиле и оба-
везале на поштовање и имплементацију 
одредница Конвенције” (Cooney et al., 2021, 
p. 8). Упркос томе, закључци више студија 
указују на значајно ниже скорове КЖ 
одраслих особа са ИО у поређењу са осо-
бама ТП, иако компаративне групе живе у 
истом социо-културном окружењу (Beadle-
Brown et al., 2016; Kaljača et al., 2018; Simões 
& Santos, 2016; Williams et al., 2021). 

Емпиријска истраживања указују да 
је вредност глобалног индекса КЖ одрас-
лих особа са ИО у највећем проценту 
објашњена интензитетом њихове потре-
бе за подршком (Verdugo et al., 2020), при 
чему кључну протективну улогу има до-
ступност добро организованог и перма-
нентно финансираног мултиагенцијског 
система социјалне подршке, посебно у по-
гледу независног/асистивног становања, 
партиципације у дневним животним 
активностима, планирању сопстве-
не будућности, здравствене заштите и 
палијативне неге уколико је потребна 
(Schepens et al., 2019). Међутим, наглашава 
се да позитиван ефекат имају само индиви-
дуализоване процедуре које су у складу са 
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личним потребама и циљевима клијената 
и у форми директне и природне подршке, 
уз већу заступљеност употребе асистив-
них технологија (Lombardi et al., 2016). 

КЖ одраслих особа са ИО значајно за-
виси од њиховог професионалног стату-
са и типа становања. Особе које су имале 
запослење, адекватнију подршку у об-
ласти радне и окупационе терапије, које 
су становале независно и интензивније 
и свестраније социјално партиципира-
ле имале су бољи КЖ и веће животно 
задовољство (Lombardi et al., 2016; Simões 
& Santos, 2017). Одрасле особе са ИО које 
живе самостално или у свом породичном 
окружењу имају више прилика да врше ау-
тономно свакодневне животне изборе и до-
носе важне животне одлуке, али и да утичу 
на домен заштите својих људских права (на 
пример право гласа на изборима), што се по-
себно односи на одрасле мушкарце са лак-
шим облицима ИО (McCausland et al., 2018). 
Значајан социјални чинилац КЖ одраслих 
са ИО јесу и социјални ставови заједнице 
према њима. Позитивни ставови ТП и 
социјално прихватање кореспондирају са 
квалитетнијом социјалном инклузијом 
особа са ИО, што последично позитивно 
утиче на њихова социјалну компетент-
ност, проактиван однос у интерперсонал-
ним односима, веће самопоштовање и жи-
вотно задовољство (Mineur et al., 2017). 

Када је реч о значајности утицаја персо-
налних чинилаца, утврђено је да вештина 
и спремност да се изразе личне жеље и де-
финишу животни циљеви имају значајне 
позитивне ефекте на укупне скорове ин-
декса КЖ, насупрот негативном утицају 
нижег нивоа интелектуалног развоја и 
веће потребе за подршком (Lombardi et al., 
2016). Одрасле особе са лаком ИО, у односу 
на вршњаке са умереном ИО, имају значајно 
веће укупне скорове КЖ, као и особе које 

самосталније и компетентније обављају 
дневне животне активности, при чему су у 
дискретној предности особе мушког пола 
(Simões & Santos, 2017). Боље развијене 
адаптивне вештине и самосталност у 
њиховом практиковању представљају 
снажне протективне чиниоце КЖ одраслих 
особа са ИО. Особе које имају прилике да 
усавршавају своје животне вештине, да се 
боље информишу и да самостално брину о 
себи имају бољи КЖ, посебно у домену лич-
ног развоја, независно од типа становања и 
радног статуса (рестриктивно становање, 
незапосленост) (Balboni et al., 2020), као и 
домену самоодређеног понашања у сва-
кодневном животу (McCausland et al., 2018), 
што повратно значајно позитивно утиче на 
укупан индекс КЖ одраслих особа са ИО 
(чешће независно станују, раде плаћене 
послове, остају дуже у школском систему) 
(Shogren, et al., 2017; Wehmeyer, 2020).

Као персонални фактори ризика за 
КЖ одраслих особа са ИО у литератури се 
наводе и присуство бихејвиоралних про-
блема (Balboni et al., 2020) који удружено 
са ограничењима у комуникацији нега-
тивно утичу на фреквенцију и квалитет 
социјалних односа, поготово са особама ТП 
(McCausland et al., 2021); већа преваленција 
здравствених проблема у односу на 
вршњаке ТП (Kaljača, et al., 2018), при чему 
се оболења обично јављају у раном одрас-
лом добу, перзистирају током целог живо-
та и чешће угрожавају КЖ особа женског 
пола, посебно оних које су истовремено и 
мање физички активне (Olsen et al., 2021; 
McMahon, & Hatton, 2021), висока стопа 
смртности (Ng et al., 2017), као и висок про-
ценат изненадних смртних исхода након 
краћих болести (Bernal et al., 2021).
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ЗАКЉУЧАК

На основу кратког приказа одабраних 
студија у овом чланку може се закључити 
да на КЖ одраслих особа са ИО удружено 
утичу лични и средински чиниоци чији 
утицај може бити позитиван или негати-
ван, у зависности од типа чиниоца и ин-
тензитета његовог утицаја на појединца. 
Међутим, сумирањем свих наведених 
налаза, чини се да пресудну улогу за 
унапређење КЖ ових особа, чак и у при-
суству израженијих персоналних фактора 
ризика, има квалитет организације и из-
бор процедура пружања индивидуализо-
ване подршке, структурисане у складу са 
потребама и лично одабраним животним 
пројекцијама особе, као и принципима жи-
вота у инклузивном окружењу (Del Bianco, 
& Accorsi, 2019). 
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Abstract

Adults with intellectual disability are at 
greater risk of poorer quality of life compared 
to the typical population with whom they 
share the same social environment. Different 
personal and social factors, whose predictive 
values and functional roles vary, jointly 
affect the overall quality of life index and its 
domains. 
The most significant quality of life 
determinants in adults with intellectual 
disability include the following: the 
availability of individualized social support 
that meets an individual’s authentic needs 
and goals, type of housing, employment rate, 
attitudes of the typical population, level of 
social participation, development index of 

daily living and self-determination skills, and 
comorbidity. 
Determining the quality of life predictors in 
adults with intellectual disability enables 
better planning and implementation of useful 
individual rehabilitation procedures that 
improve their quality of life and satisfaction. 

Keywords: adults with intellectual 
disability, quality of life, personal factors, 
environmental factors 
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