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Сажетак
У овом тексту аутори настоје да идентификују и прикажу 

актуелне теоријске расправе о партиципацији. Полазећи од 
постојеће дефиниције и биопсихосоцијалног модела на коме се 
темељи, аутори покушавају да разграниче овај појам од појмова са 
којима се најчешће доводи у везу и да пруже одговор на питање о 
разлозима распрострањености интересовања за партиципацију у 
студијама ометености. Након осврта на природу партиципације, 
а посебно на њено место у моделу Међународне класификације 
функционисања, инвалидности и здравља, указано је да су 
могућности операционализације, мерења и оптимализације једно од 
могућих објашњења. Разматра се паралелна субјективна и објективна 

* 
* 
*
* Текст је настао као резултат истраживања на пројекту „Криминал у Србији: феноменологија, 
ризици и могућности социјалне интервенције“ (број 47011) који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

број 02-03/2018.   vol. 54.

стр. 93-114.



94

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр.02-03/2018, година 54.

природа партиципације уз тежњу да се издвоје и установе промене 
и савремени токови у начину сагледавања овог концепта.
Кључне речи: партиципација, ометеност,  биопсихосоцијални модел, 

мерење партиципације, Међународна класификација 
функционисања, инвалидности и здравља.

1. УВОД

Према подацима које је 2011. године објавила Светска 
здравствена организација (World Health Organization – WHO), 
популација особа са инвалидитетом чини скоро 16% светске 
популације старије од 18 година, од којих 2–4% има потешкоће у 
функционисању најтежег степена. Поређења ради, ’70-тих година 
прошлог века, процене су говориле да око 10% популације има 
неки облик инвалидитета. Могући узроци су глобално старење 
становништва, имајући у виду да скоро 40% особа старијих од 65 
година припада популацији особа са инвалидитетом. Повезано с 
тим, све је већи број особа са хроничним болестима које угрожавају 
функционисање те особе у свом окружењу, а начињени су и 
бројни помаци у методологији истраживања ове проблематике.1 
Ово је нарочито значајан податак када се узме у обзир чињеница 
да су у многим деловима света, па и на овим просторима, 
особе са инвалидитетом махом невидљиве јер се суочавају са 
великим институционалним, архитектонским, професионалним 
баријерама, али и баријерама у ставовима људи, што њихово 
учествовање у друштву и јавном животу додатно отежава. Заштита 
и укључивање особа са инвалидитетом је један од најосетљивијих 
и најспецифичнијих елемената друштвено-развојне, економске и 
пре свега, социјалне политике уопште. Акценат савремених студија 
ометености, односно теоријских и емпиријских истраживања у чијем 
је фокусу популација особа са ометеношћу или инвалидитетом, јесте 
на њиховом активном укључивању у све сфере друштвеног живота.

Партиципација је представљена 2001. године када је Светска 
здравствена организација објавила Међународну класификацију 
функционисања, инвалидности и здравља (International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health – ICF).2 Од тада, као 
значајан аспект свеукупног људског функционисања, партиципација 
постаје предмет све већег интересовања научне и стручне јавности. 

1  WHO, “World report on disability”, American Journal of Physical Medicine Rehabilitation, 
Association of Academic Physiatrists, USA, 91/2011, стр. 549.
2  WHO, International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), WHO, Geneva, 
2001.
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Представља круцијалан део развоја детета, али и основу доживљеног 
квалитета живота на свим узрастима.3 Поврх тога, има кључну улогу 
у развијању способности деце да уче нове вештине и да развију 
садржајне односе са другима, да комуницирају. Повезана је и са 
образовним успехом деце и младих.4 Такође, партиципација пружа 
прилике за стицање животног искуства, социјалних вештина и 
компетенција, за повезивање са другим особама и остваривање 
друштвених веза, уз позитиван утицај на задовољство животом, 
осећај способности, на здравље и психичко и емотивно благостање.5

Интересовање за партиципацију у студијама ометености не 
јењава од када је уведена 2001. године. Између осталог, сматра 
се да је, као централни концепт у ICF, партиципација својеврсни 
доказ промена које су начињене преласком са медицинског на 
биопсихосоцијални модел сагледавања ометености, односно 
различитих здравствених стања, те говори у прилог оправданости 
промена које су започеле у последњим деценијама XX века. Ове 
промене су се кретале од перспективе сеграгације, протекције и 
наглашавања посебних потреба ка перспективи фундаменталних 
људских права особа чије су телесне, функционалне и бихејвиоралне 
разлике сматране девијантним у односу на стандарде нормалног 
или су сматране претећим за заједницу.6 Уместо ка узроцима, фокус 

3  Christine Imms, Sheena Reilly, John Carlin, Karen Dodd, “Diversity of participation in children 
with cerebral palsy”, Developmental Medicine & Child Neurology, Wiley-Blackwell, UK, 50/2008, 
стр. 363–369; Gillian King, Mary Law, Susanne King, Peter Rosenbaum, Marilyn K. Kertoy, Nancy 
L. Young, “A Conceptual Model of the Factors Affecting the Recreation and Leisure Participation 
of Children with Disabilities”, Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, Haworth Press 
Inc., 23/2003, стр. 63–90; Vicki Mc Manus, Paul Corcoran, Ivan J. Perry, “Participation in every-
day activities and quality of life in pre-teenage children living with cerebral palsy in South West 
Ireland”, BMC Pediatrics, BioMed Central, 8/2008, стр. 50; Margo N. Orlin, Robert J. Palisano, 
Lisa A. Chiarello, Lin J.Kang, Marcia Polansky, Nihad Almasri, Jill Maggs, “Participation in home, 
extracurricular, and community activities among children and young people with cerebral palsy”, 
Developmental Medicine & Child Neurology, Wiley-Blackwell, UK, 52/2010, стр. 160–166.
4  Mary Law, “Participation in the Occupations of Everyday Life”, American Journal of Occu-
pational Therapy, American Occupational Therapy Association, Inc. USA, 56/2002, стр. 640–649; 
Rune Simeonsson, Dawn Carlson, Gail Huntington, Janey S. McMillen, Lytle J. Brent, “Students 
with disabilities: a national survey of participation in school activities”, Disability and Rehabilitation, 
Taylor & Francis, 23/2001, стр. 49–63.
5  Orit Bart, Limor Rosenberg, “Measuring participation within the environment”, Developmental 
Medicine & Child Neurology, Wiley-Blackwell, UK, 53/2011, стр. 976–977; Batya Engel-Yeger, 
Tal Jarus, Dana Anaby, Mary Law, “Differences in patterns of participation between youths with 
cerebral palsy and typically developing peers”, American Journal of Occupational Therapy, Amer-
ican Occupational Therapy Association, Inc. USA, 63/2009, стр. 96–104; Gillian King, нав.дело; 
Rony Schenker, Wendy Coster, Shula Parush, “Participation and activity performance of students 
with cerebral palsy within the school environment”, Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis, 
27/2005, стр. 539–552.
6  Patrick Fougeyrollas, “Social Participation”, International Encyclopedia of Rehabilitation (J. 
H. Stone, M. Blouin), Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange 
(CIRRIE), Buffalo, NY, 2013, стр. 1–8.
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је сада усмерен ка утицају ометености на свакодневни живот. 
Традиционални, медицински модел људског функционисања је и 
даље уочљив и то у компоненти фокусираној на телесно оштећење, 
док је социјални модел видљив кроз ограничавање партиципације 
услед друштвеног конструисања потешкоћа. Активност је, пак, тако 
постављена да премошћава ове две компоненте. Партиципација је 
отуд, као компонента, допринос социјалног модела ометености у 
коме је наглашено да је ограничавање партиципације друштвено 
конструисан феномен и у коме је фокус на доступности и приступу 
свакодневним активностима, а партиципација описана кроз једнакост 
у фреквентности присуствовања одређеним ситуацијама и пружању 
једнаких могућности да се извршавају исте активности као што то 
чине други.7 

Ипак, у савременој литератури се воде теоријске расправе о 
граници између активности и партиципације. Дискусије су усмерене 
ка недовољно јасним критеријумима за раздвајање ових концепата, 
али и према постојећим критеријумима за раздвајање партиципације 
и њој сродних појмова, те се разматрају и консеквентно упитна 
операционализација и мерење партиципације. Пратећи ове савремене 
токове и високо интересовање за истраживање партиципације у 
студијама ометености, основано су постављена питања о њеној 
субјективној и/или објективној природи и потреби да се унесу 
новине у досадашњи, доминантни модел. Ослањајући се на изнето, 
с једне стране, и место партиципације у студијама ометености, с 
друге стране, уочено је да постоји потреба да се идентификују 
и систематизују актуелне теоријске расправе о партиципацији и 
предложеном смеру будућих истраживања, што је уједно и циљ 
овог рада.

2. О ПАРТИЦИПАЦИЈИ

Као концепт, партиципација је дефинисана као „укљученост у 
животне ситуације“.8 Утемељена је на биопсихосоцијалном моделу и 
интерпретирана у односу на активност као извршавање задатка или 
радње од стране појединца, у односу на извођење које представља 
извршну перспективу функционисања и које описује шта појединац 
ради у свом тренутном окружењу, а затим и у односу на капацитет 
којим се описује способност појединца да изврши задатак или 
7  Gregor Maxwell, Bringing more to participation: Participation in school activities of persons 
with disability within the framework of the International Classification of Functioning, Disability 
and Health for Children and Youth (ICF-CY) (Doctoral dissertation), Jönköping University, School 
of Education and Communication, Jönköping, Sweden, 2012.
8  WHO, International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), нав.дело.
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радњу у складу са својим највећим могућим нивоом у стандардном 
окружењу.9 Ограничења активности су одређена као „тешкоће са 
којима се појединац може срести током извршавања активности“, 
а крећу се у распону од благог до тешког одступања (девијације) 
у погледу квалитета или квантитета извршавања активности на 
начин или у обиму очекиваном код особа без здравственог стања. 
С друге стране, ограничавања или рестрикције партиципације су 
„проблеми које појединац може да доживи током укључивања у 
животне ситуације“.10 

Природу и обим партиципације дефинише интеракција између 
особе и димензија срединског окружења.11 Другим речима, она 
проистиче из интеракције особе и њеног социјалног и физичког 
окружења.12 Партиципација, нарочито она у окружењу заједнице, 
може да буде и под утицајем културе. Тај утицај је посредован 
социјалним окружењем и породичним рутинама као базичним 
аспектима културе. На тај начин, разлике између култура су видљиве 
кроз ставове према деци и кроз очекивања од деце када је реч о 
вештинама које се развијају и о понашању које се подстиче код 
деце.13 

На тај начин сагледана, партиципација представља 
друштвену перспективу функционисања, док активност представља 
индивидуалну перспективу функционисања.14 Међутим, како се 
особе сналазе у различитим ситуацијама и како их доживљавају је 
нешто што се одражава кроз различите перспективе. Посматрано 
из социолошке перспективе, акценат је на доступности и 
приступачности свакодневних активности, односно на аспектима 
чија је објективна евалуација могућа, као што је учесталост 
присуствовања активностима, на пример. Истовремено, кроз 
психолошку перспективу партиципације може да се разматра 
интензитет укључивања или ангажовање у активностима, односно 
субјективно искуство укључености. Вредност овог искуства 
најбоље могу да процене саме особе чија се партиципација прати.15 

9  Исто.
10 WHO, Towards a common language for functioning, disability and health: ICF, 2002, www3.
who.int/icf/beginners/bg.pdf, 21/04/2018.
11  Rune Simeonsson, нав.дело.
12  Rob Forsyth, Stephen Jarvis, “Participation in childhood”, Child: Care, Health and Develop-
ment, Blackwell Publishing Inc., 28/2002, стр. 277–279.
13  Batya Engel-Yeger, Tal Jarus, Mary Law, “Impact of Culture on Children’s Community Par-
ticipation in Israel”, American Journal of Occupational Therapy, American Occupational Therapy 
Association, Inc. USA, 61/2007, стр. 421–428.
14  WHO, “World report on disability”, нав.дело.
15  Gregor Maxwell, Mats Granlund, “How are conditions for participation expressed in education 



98

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр.02-03/2018, година 54.

Дакле, то је оно што представља афективне и мотивационе аспекте 
партиципације, попут преференција и задовољства или уживања у 
учествовању.16 Сматра се, због тога, да партиципација има двојно 
концептуално порекло, социолошко и психолошко.17

3. МЕСТО ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У МОДЕЛУ 
МЕЂУНАРОДНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

ФУНКЦИОНИСАЊА, ИНВАЛИДНОСТИ И ЗДРАВЉА

Информације су организоване у два дела у оквиру ICF. Сваки 
део има своје две компоненте које се могу изразити у позитивном 
и у негативном смислу. Први део је назван функционисање и 
инвалидност, а обухвата телесне функције и телесне структуре, 
као и активности и партиципацију. Другим делом су покривени 
контекстуални фактори, то јест фактори окружења и лични фактори. 
Уз то, свака компонента се састоји од више домена. Истовремено, 
сваки домен се састоји од категорија које, пак, представљају основне 
јединице класификације.18 

Биопсихосоцијални модел ометености наглашава да на 
партиципацију утичу лична интересовања и способности, затим 
карактеристике окружења које могу да делују као олакшавајуће 
или као отежавајуће за партиципацију те особе, али и друге личне 
карактеристике, попут пола или старости.19 Осим тога, партиципација 
се пре сматра последицом динамичке интеракције између личних и 
срединских фактора него директном последицом болести, као што 
приказује модел ICF дат у Фигури 1.20 

policy documents? A review of documents in Scotland and Sweden”, European Journal of Special 
Needs Education, Routledge, 26/2011, стр. 251–272.
16  Margareta Adolfsson, Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and 
youth with disabilities (Doctoral dissertation), School of Education and Communication, Jönköping 
University, Sweden, 2011.
17  Mats Granlund, Arvidsson Patrik, Anna Niia, Eva Björck-Åkesson, Rune Simeonsson, Maxwell 
Gregor, Margareta Adolfsson, Lilly Eriksson-Augustine, Mia Pless, “Differentiating Activity and 
Participation of Children and Youth with Disability in Sweden”, American Journal of Physical 
Medicine & Rehabilitation, Lippincott Williams & Wilkins Ltd, 91/2012, стр. S84–S96.
18  WHO, How to use the ICF: a practical manual for using the International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, Geneva, 2013.
19  Исто.
20  WHO, International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), нав.дело.
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Графикон 1. Интеракција између компоненти модела 
Међународне класификације функционисања, инвалидности и здравља 

WHO, International Classification of Functioning Disability and 
Health (ICF), WHO, Geneva, 2001.

У овом основном моделу су издвојена три нивоа људског 
функционисања: функционисање на нивоу тела или делова тела, на 
нивоу особе и на нивоу особе у социјалном контексту. Инвалидност, 
према томе, укључује дисфункционалност на једном или на више 
нивоа: оштећење – на нивоу тела и делова тела, ограничење 
активности – на нивоу целе особе, и ограничавање партиципације 
– на друштвеном нивоу.21 

Међутим, овде је важно подсетити да се функционисање 
и инвалидност посматрају као резултат интеракције између 
здравственог стања особе и њеног окружења. Прецизније, 
функционисање особе у сваком појединачном домену одражава 
интеракцију између здравственог стања и контекстуалних, то јест 
личних и срединских фактора.22 Ове интеракције су двосмерне 
(Фигура 1). Новија истраживања ICF модела указују да контекстуални 
фактори имају и улогу модератора и улогу медијатора, то јест да 
посредују између компоненти тако што утичу на смер и/или на јачину 
њихове повезаности. Примера ради, потврђен је лонгитудинални 
утицај садашњих рестрикција партиципације на каснија ограничења 
активности и обрнуто, на основу садашњег ограничења активности 
је могуће одредити ниво ранијег ограничења партиципације.23 У 
21  WHO, Towards a common language for functioning, disability and health: ICF, нав.дело, 
стр. 10, 19.
22  WHO, How to use the ICF: a practical manual for using the International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF), нав.дело.
23  Alexandra Rouquette, Elizabeth M.Badley, Bruno Falissard, Timothée Dub, Alain Leplege, Joël 
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истом истраживању, показано је и да ментално здравље има улогу 
медијатора, односно да је фактор који посредује између активности 
и партиципације тако што већа ограничења активности погоршавају 
ментално здравље појединца што даље резултира интензивирањем 
рестрикција партиципације услед губитка мотивације, самопоуздања 
и слично. Осим тога, промена окружења може да утиче на ограничење 
активости што би касније, уколико су интервенције окренуте у 
позитивном смеру, могло да проузрокује промене у компоненти 
партиципације и њено побољшање.24 

Лични фактори су компонента контекстуалних фактора у 
оквиру ICF и односе се на особу (на пример, старост, пол, социјални 
статус, животна искуства). Споменути контекстуални фактори 
заједно чине комплетан контекст живота појединца, а нарочито 
позадину у односу на коју су здравствена стања класификована 
у овој класификацији. Постоје две компоненте контекстуалних 
фактора: средински и лични. Средински фактори обухватају физичко 
и социјално окружење и ставове окружења у којем особе живе и 
воде своје животе, а могу да утичу на партиципацију, као баријере 
или препреке, или као фацилитатори или олакшице.25 Баријере 
су они фактори у окружењу особе који својим одсуством или 
присуством ограничавају функционисање и стварају инвалидност. 
Фацилитатори су они фактори у окружењу особе који својим 
одсуством или присуством побољшавају функционисање и смањују 
инвалидност, односно могу да превенирају да оштећења или 
ограничења активности постану ограничење партиципације будући 
да је побољшано извођење акције упркос проблему са капацитетом 
особе. Препозната је њихова медијаторска улога између личних 
фактора (приходи, здравствено стање, функционални проблеми) и 
исхода партиципације, са најизраженијим утицајем забележеним у 
окружењу заједнице.26

Coste, “Moderators, mediators, and bidirectional relationships in the International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) framework: An empirical investigation using a lon-
gitudinal design and Structural Equation Modeling (SEM)”, Social Science & Medicine, Elsevier 
Ltd, 135/2015, стр. 133–142.
24  Исто, стр. 133–142.
25  Marguerite Schneidert, Hurst Rachel, Janice Miller, Bedirhan Ustün, “The role of environment 
in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)”, Disability and 
Rehabilitation, Taylor & Francis, 25/2003, стр. 588–595; WHO, How to use the ICF: a practical 
manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), нав.
дело.

26  Dana Anaby, Mary Law, Wendy Coster, Gary Bedell, Khetani Mary, Avery Lisa, Rachel 
Teplicky, “The Mediating Role of the Environment in Explaining Participation of Children and 
Youth With and Without Disabilities Across Home, School, and Community”, Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation, W. B. Saunders Co., Ltd, 95/2014, стр. 908–917.
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Компонента Активности и партиципација се користи за опис 
активности, опис партиципације, или обоје при чему се примењују 
два квалификатора, извођење и капацитет.27 Прецизније, извођење је 
конструкт који описује шта особа ради у свом тренутном окружењу, 
укључујући укљученост у животне ситуације. Тренутно окружење се 
може описати срединским факторима. Даље, капацитет је конструкт 
који указује на највиши могући ниво функционисања који особа може 
да достигне и то мерено у уједначеном или стандардном окружењу, 
те одражава средински прилагођену способност особе.28 Како се у 
литератури појашњава, компонента Активности и партиципација 
се не може разматрати, а да се истовремено у разматрање не узму 
и контекстуални фактори, лични и средински.29 Поред тога, ставке 
активности и партиципације треба проценити и кроз капацитет 
и кроз извођење како би се могао детектовати изоловани утицај 
окружења. Међутим, поједини аутори постављају питање 
изводљивости ових препорука. Као разлог се наводи немогућност 
одређивања или дефинисања стандардног окружења, поготово након 
што је потврђено да контекстуални фактори имају кључну улогу у 
друштвеном укључивању и извршавању одређених задатака тако 
што мењају или подешавају само место одигравања активности 
или учествовања у животној ситуацији, али и кроз културолошке 
варијације, а не само као баријере или фацилитатори.30

4. ШТА СВЕ ПАРТИЦИПАЦИЈА НИЈЕ?

Бројни се аутори, пак, осврћу и на оно шта партиципација 
није, чему је посвећена посебна пажња у досадашњим, пре свега 
теоријским, разматрањима овог феномена. Најпре, важно је 
подсетити да се партиципација не може једноставно изједначити 
са физичким функционисањем или са здравственим статусом особе 
имајући у виду да се у њеном дефинисању позива на животне 
ситуације. Слично, ако се представи као објективни феномен или 
објективни концепт који се разликује од субјективног благостања,31 

27  WHO, International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), нав.дело.
28  Исто, стр. 302.
29  Alexandra Rouquette, нав.дело; Gale Whiteneck, Marcel P. Dijkers, “Difficult to Measure 
Constructs: Conceptual and Methodological Issues Concerning Participation and Environmental 
Factors”, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, W. B. Saunders Co., Ltd, 90/2009, 
стр. S22–S35.
30  Elizabeth M. Badley, “Enhancing the conceptual clarity of the activity and participation com-
ponents of the International Classification of Functioning, Disability, and Health”, Social Science 
& Medicine, Elsevier Ltd, 66/2008, стр. 2335–2345.
31  Catherine Tuffrey, The development of a new instrument to measure participation of adolescents 
with cerebral palsy, Institute of Health and Society, University of Newcastle Upon Tyne, United 
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онда не би требало да одражава унутрашње стање особе нити њено 
задовољство животом као што се то чини у концепту квалитета 
живота или квалитета живота повезаног са здрављем.32 Квалитет 
живота се сматра индивидуалном перспективом сопствене позиције 
у животу у контексту културе и вредносних система у којима 
особа живи, а у односу на циљеве, очекивања, стандарде, норме и 
интересе. Ширина концепта квалитета живота превазилази концепт 
партиципације. Наведено се види у сложености начина на који су 
инкорпорирани бројни елементи, између осталог физичко здравље 
особе и њено психичко стање, ниво независности, друштвени 
односи, лична уверења и однос према срединским факторима који на 
ту особу утичу.33 Другим речима, партиципација је више фокусирана 
на свакодневно функционисање, а квалитет живота на добробит 
и перцепцију живота; заједничко им је место укрштања позиције 
индивидуе и окружења.34 

Следеће, потребно је истаћи да, иако се једним делом 
преклапају, појмови партиципације и социјалне партиципације 
нису синоними. Наиме, социјална партиципација подразумева 
интеракцију особе са другим особама у оквиру приступачног 
окружења, односно контекста школе, дома, заједнице и друго. То 
могу бити родитељи, наставници, вршњаци, другови из разреда, 
браћа и сестре, други чланови породице, пријатељи. На основу 
систематског прегледа литературе о значењу и дефиницији социјалне 
партиципације, социјална партиципација се може дефинисати као 
„укљученост особе у активности које пружају интеракцију са 
другима у друштву или у заједници“.35 Уз то, ови аутори су нагласили 
да се та укљученост креће од релативно пасивне до веома активне, 
као и да социјална партиципација може да буде посматрана и као 
објективни и као субјективни исход. Уколико се ради о дечијем 
узрасту, у евалуацију социјалне партиципације укључено је мерење 
обима у ком су дата окружења или контексти приступачни и 
постављени као позитивни фацилитатори дечијег развоја.36 На тај 
Kingdom, 2012, Internet, http://hdl.handle.net/10443/1470, 13/10/2017
32  Rob Forsyth, нав.дело.
33  WHO, International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), нав.дело.
34  Christine Imms, Brooke Adair, Deb Keen, Anna Ullenhag, Peter Rosenbaum, Mats Granlund, 
“’Participation’: a systematic review of language, definitions, and constructs used in intervention 
research with children with disabilities”, Developmental Medicine & Child Neurology, Wiley-Black-
well, UK, 58/2016, стр. 29–38.
35  Barbara Piškur, Ramon Daniëls, Marian Jongmans, Marjolijn Ketelaar, Smeets Rob, Meghan 
Norton, Anna Beurskens, “Participation and social participation: are they distinct concepts? Reha-
bilitation in theory Autonomy and Participation for persons with a chronic illness”, Clinical Reha-
bilitation, SAGE Publications, 28/2014, стр. 211–220.
36  Hsiu-Fen Chen, Ellen S. Cohn, “Social participation for children with developmental coordi-
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начин, социјална партиципација омогућава формирање и одржавање 
друштвених односа. У истраживањима је често операционализована 
кроз формалне или неформалне активности у које се особа активно 
укључује са другим особама.37 Одавде је проистекла још једна од 
критика упућених на рачун ICF која се тиче управо дефиниције 
партиципације; сматра се да не обухвата у довољној мери социјалну 
или друштвену укљученост.38 Због тога, не изненађује да је верзија 
ICF из 2007. године (International Classification of Functioning, Dis-
ability and Health – Children and Youth Version, ICF-CY) препознала 
интеракцију са другим особама.39 Та интеракција је посебно 
наглашена у појединим категоријама, попут категорија у домену 
посвећеном интерперсоналним интеракцијама или у домену који 
обухвата категорије живота у заједници, друштвеног и цивилног 
живота. Поред тога, одређен број поддомена је додат са циљем 
да се обухвате промене до којих долази током развоја. Додавањем 
садржаја и ближим детаљисањем су обухваћене телесне структуре 
и функције, активности, партиципација и окружење специфични 
за развојне периоде од рођења до 18. године живота. На тај начин, 
обезбеђен је модел холистичког сагледавања функционинсања деце и 
младих којим је фокус померен са телесног на ниво партиципације.40

Још један термин у односу на који се термин партиципација 
може размотрити је хендикеп. Наиме, сматра се да је партиципација 
„позитиван термин којим је замењен термин хендикеп коришћен у 
претходној верзији класификације Светске здравствене организације 
из 1980. године, односно у Међународној класификацији оштећења, 
инвалидности и хендикепа (International Classification of Impairments, 
Disabilities, and Handicaps – ICIDH)”.41 Међутим, инвалидност је, 
према том моделу, медицински оријентисана и то примарно према 
одраслима, а хендикеп је фокусиран на пацијента. Линеарност тог 
модела је видљива и кроз објашњавање хендикепа као последице 

nation disorder: conceptual, evaluation and intervention considerations”, Physical & Occupational 
Therapy in Pediatrics, Haworth Press Inc., 23/2003, стр. 61–78.
37  Lin-Ju Kang, Robert J. Palisano, Margo N. Orlin, Lisa A. Chiarello, Gillian A. King, Marcia 
Polansky, “Determinants of Social Participation--With Friends and Others Who Are Not Family 
Members--for Youths With Cerebral Palsy”, Physical Therapy, Oxford University Press, 90/2010, 
стр. 1743–1757.
38  Barbara Piškur, нав.дело.
39  WHO, International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth 
Version (ICF-CY), WHO, Geneva, 2007.
40  Margareta Adolfsson, нав.дело.
41  WHO, International classification of impairments, disabilities, and handicaps (a manual of 
classification relating to the consequences of disease, published in accordance with resolution 
WHA29.35 of the Twenty-ninth World Health Assembly), May 1976, WHO, Geneva, 1980; Patrick 
Fougeyrollas, нав.дело.
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утицаја који оштећење и инвалидност имају на улогу особе у 
друштву или као недостатка доживљеног приликом испуњавања 
одређених друштвених улога.42 Стога, може се рећи да је Светска 
здравствена организација начинила велики концептуални искорак 
смењивањем појма хендикепа појмом партиципације, те да је 
имплицитно признала социјални модел ометености и указала да је 
хендикеп управо недостатак партиципације.43

На крају, али не мање важно, не може се рећи да су 
интеграција и инклузија синоними за партиципацију. У концепту 
социјалне интеграције, уопштено посматрано, особа са посебним 
карактеристикама и разликама је смештена у стандардно окружење, 
а да се притом овај контекст не трансформише обавезно током 
интеграције. Социјалном инклузијом или такозваним инклузивним 
приступом, пак, очекује се да физичко или социјално окружење 
својим карактеристикама постигне универзални дизајн којим ће 
свима бити обезбеђен приступ једнаком учешћу у друштву. Фокус је, 
дакле, на подешавању контекста и на ономе шта се чини за особе са 
посебним карактеристикама и разликама, док се партиципација, као 
и социјална партиципација, суштински односе на активности особе. 
Ипак, ови појмови се могу разматрати као квалитативни индикатори 
срединских фактора који детерминишу партиципацију ових особа.44

5. СУБЈЕКТИВНИ И/ИЛИ ОБЈЕКТИВНИ ОКВИР 
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ

Партиципација се сматра објективним феноменом што значи 
да је трећа особа може посматрати, иако суштински представља 
субјективни доживљај особе и искуство које је тој особи значајно.45 
Немогућност да се субјективност тог доживљаја и објективност 
постављеног концепта партиципације помире је једна од тема 
о којој се расправља у литератури.46 Наиме, поједини аутори 
преиспитују оправданост изостављања субјективног осећаја 
припадања из дефиниције партиципације. Свој став оправдавају 
тиме да је укљученост интегрални део дефиниције, односно концепта 
партиципације и да ICF, иако предвиђа бити прихваћен, не оставља 
довољно простора да се тај део валидно утврди кроз субјекивно 
42  Deborah Gaebler-Spira, “Participation: Remembering the ‘handicap’”, Developmental Medicine 
& Child Neurology, Wiley-Blackwell, UK, 58/2016, стр. 6–7.
43  Rob Forsyth, нав.дело.
44  Patrick Fougeyrollas, нав.дело.
45  Catherine Tuffrey, нав.дело.
46  Wendy Coster, Mary Khetani, “Measuring participation of children with disabilities: issues 
and challenges”, Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis, 30/2008, стр. 639–648.
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постављену перцепцију те особе. 47

Поједини аутори иду корак даље и тврде да се једино 
субјективно искуство може сматрати значајним у одређивању 
партиципације, те да ни евалуација квалитета живота не може 
да надомести недостајућу субјективну димензију.48. Исти аутори 
додају да, иако се не поставља питање важности испитивања у којој 
мери је особа задовољна партиципацијом, субјективна димензија 
за којом се трага ипак превазилази једносмерно задовољство особе 
објективним стањем. Они напомињу да постоје више интегративни и 
свеобухватнији прихолошко-егзистенцијални субјективни одговори 
на животне ситуације у односу на које је партиципација, у првом 
реду, и дефинисана.49 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА, МЕРЕЊЕ И 
ОПТИМАЛИЗАЦИЈА

Као што је споменуто, интересовање за партиципацију у 
студијама ометености је и даље широко распрострањено. Једно 
од објашњења распрострањености ових истраживања налазимо 
у потенцијалној мерљивости партиципације. Тачније, ради се 
о могућности да се измере фактори ризика и испрате исходи 
терапеутских интервенција чиме би се, на нивоу доживљеног и 
подељеног искуства, потврдиле користи оних услуга које нису 
усмерене тако да мењају инвалидност, већ да мењају њене последице.50 
Међутим, поставља се питање операционализације конструкта. 
Наиме, операционализација партиципације је тема стара колико 
и ICF, а један од проблема је и недовољно јасна диференцијација 
активности и партиципације.51 Аутори сматрају да критика треба 
да буде упућена (не)јасноћи цеокупног концепта која узрокује 
непрецизност и недоследност у научним и стручним извештајима. 
Због тога је упитно свако дефинисање терапијских циљева, као и 
свако креирање мерних инструмената којима би се процењивала 
партиципација.52 Недоследност у почетном дефинисању појма и 
консеквентом одабиру мерних инструмената је уочена у научно-

47  Catherine Tuffrey, исто.
48  S. Ueda, Y. Okawa, “The subjective dimension of functioning and disability: what is it and 
what is it for?”, Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis, 25/2003, стр. 596–601.
49  Исто, стр. 598.
50  Rob Forsyth, нав.дело.
51  Margareta Adolfsson, нав.дело; Wendy Coster, нав.дело; Christine Imms, нав.дело.

52  Wendy Coster, исто; Christine Imms, исто.
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истраживачким извештајима већег броја аутора.53 
Одатле, може се поставити и питање како оптимизирати 

партиципацију. То је једно од питања за чијим се одговором 
трага у савременим теоријским и емпиријским разматрањима 
партиципације. Најпре, сматра се да је квалитет, а не квантитет, оно 
што чини искуство партиципације оптималним.54 Затим, у једном 
од претпостављених мултидимензионалних модела, оптимална 
партиципација је представљена као „динамичка интеракција 
детерминанти (карактеристика детета, породице и окружења) и 
димензија (физичка, социјална и само-ангажовање) партиципације“.55 
Уз то, сматра се и да континуирано доживљена оптимална 
партиципација има дугорочне користи које су видљиве у квалитету 
живота, у емоционалној и психосоцијалној добробити. Детаљније, као 
што је појашњено у датој студији о моделу оптималне партиципације 
деце са моторичким поремећајима, лична дететова и породична 
интересовања и приоритети утичу на искуство партиципације.56 
Ово искуство је оптимизовано кроз животна искуства која подстичу 
активно укључивање детета, повезивање са другим особама и 
остваривање пријатељстава, учење и развијање вештина и укупно 
задовољство. Оптимална партиципација је, пре свега, субјективни 
и лично детерминисани конструкт – значење које му се придодаје је 
повезано и потиче од индивидуалног физичког, социјалног и само-
ангажовања у активностима и животним ситуацијама. У литератури 
су пружене и јасне дистинкције наведених појмова. Прво, физичко 
ангажовање је укључивање детета у активности; то је оно шта дете 
заиста ради. Затим, социјално или друштвено ангажовање обухвата 
интерперсоналне интеракције које се јављају током активности, 
док се само-ангажовање или лично ангажовање односи на само-
разумевање, на уживање у датом тренутку, на учење нових ствари 
и развој концепта о себи.57 

53  Brooke Adair, Anna Ullenhag, Deb Keen, Mats Granlund, Christine Imms, “The effect of 
interventions aimed at improving participation outcomes for children with disabilities: A system-
atic review”, Developmental Medicine & Child Neurology, Wiley-Blackwell, UK, 57/2015, стр. 
1093–1104; Christine Imms, исто.
54  Lin-Ju J.Kang, Robert J.Palisano, Gillian A. King, Lisa A.Chiarello, “A multidimensional 
model of optimal participation of children with physical disabilities”, Disability and Rehabilitation, 
Taylor & Francis, 36/2014, стр. 1735–1741.
55  Robert J.Palisano, Lisa A.Chiarello, Gillian A. King, Iona Novak, Tracy Stoner, Alyssa Fiss, 
“Participation-based therapy for children with physical disabilities”, Disability and Rehabilitation, 
Taylor & Francis, 34/2012, стр. 1041–1052.
56  Lin-Ju J.Kang, исто.
57  Robert J.Palisano, Lisa A.Chiarello, Gillian A. King, Iona Novak, Tracy Stoner, Alyssa Fiss, 
“Participation-based therapy for children with physical disabilities”, Disability and Rehabilitation, 
нав.дело.
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7. НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ

Чини се да суштину концепта партиципације описују 
присуствовање и укљученост, како су закључили Имс и сарадници 
на основу систематског прегледа дефинисања овог појма у научној 
литератури.58 Одатле, не изненађује што се у актуелној литератури 
разматра увођење субјективног доживљаја укључености, поред 
извођења и капацитета као два постојећа квалификатора компоненте 
Активности и партиципација. Као трећи квалификатор, субјективни 
доживљај укључености би се односио на перцепцију ангажовања, 
мотивације, уживања и самоефикасности. На тај начин би се у 
потпуности могао разумети феномен партиципације и додатно би се 
истакао значај субјективног искуства партиципације.59 Овај предлог 
аутори подупиру тиме да је укљученост већ саставни део концепта 
партиципације, те да вишедимензионално значење партиципације 
треба представити кроз присуство, односно димензију физичког 
присуствовања и кроз степен укључености као израз ангажовања.60 
Истовремено, у литератури се разматра и недовољно разликовање 
концепта активности и концепта партиципације које произилази 
из њихових дефиниција које нису међусобно искључујуће; уједно, 
ово је једна од највећих и често спомињаних критика упућених на 
рачун ICF.61 Субјективни доживљај или искуство укључености би 
могао да буде недостајући елемент довољан за њихову дистинкцију. 
Будућа истраживања би могла да имају за циљ да установе колико су, 
у контексту новијих студија ометености, такве анализе и предлози 
биле оправдани, посматрајући истраживачку праксу

8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

На основу изнетог прегледа, може се закључити да постоји 
неколико актуелних теоријских тема о партиципацији у литератури. 
Методом анализе садржаја, издвојене су и приказане теоријске 
расправе о природи партиципације, о њеном месту у ICF моделу 
и о њеном двојном концептуалном, социолошком и психолошком, 
пореклу. Након осврта на понуђене дефиниције, појам партиципације 
је раздвојен од појмова са којим се најчешће доводи у везу – физичко 
функционисање, здравствени статус, квалитет живота, квалитета 
58  Christine Imms, нав.дело.
59  Mats Granlund, нав.дело.
60  Anna Karin Axelsson, Children with profound intellectual and multiple disabilities and their 
participation in family activities (Doctoral dissertation), School of Health Sciences, Jönköping 
University, Sweden, 2014; Mats Granlund, исто.
61  Elizabeth M. Badley, нав.дело; Patrick Fougeyrollas, нав.дело; Christine Imms, исто.
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живота у вези са здрављем, социјална партиципација, хендикеп, 
(социјална) интеграција и (социјална) инклузија. Слично, конструкт 
оптималне партиципације је приказан у односу на индивидуално 
физичко, социјално и само-ангажовање у активностима и животним 
ситуацијама.

Осим тога, подвучено је и да су у току дискусије о односу 
објективне и субјективне димензије партиципације, али и о 
недовољно јасној дистинкцији између две компоненте наведеног 
модела, односно између активности и партиципације. Новије 
расправе о критеријумима за њихово раздвајање су резултирале 
иницирањем увођења субјективног доживљаја укључености као 
трећег квалификатора којим би се премостиле постојеће потешкоће 
операционализације и мерења партиципације. Резултати ове студије 
илуструју да је потребно даље испитивати, теоријски и емпиријски, 
оправданост овог предлога. 

Пратећи ове савремене токове и високо интересовање за 
партиципацију у студијама ометености, основано је закључити 
да би будућа истраживања требало усмерити ка могућности 
примене теоријски предложених промена, како у емпиријским 
истраживањима, тако и у даљој систематизацији новијих сазнања.
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CONTEMPORARY THEORETICAL CONSIDERATIONS 
OF PARTICIPATION IN DISABILITY STUDIES

Resume

Since its introduction in 2001 within the International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health, participation has been the 
focus of numerous studies in the field of disability studies. Participation 
is considered to be evidence of changes that have been made by mov-
ing from a medical to a biopsychosocial model of disability, or various 
health conditions, and that it speaks in favor of the justification of the 
changes that began in the last decades of the 20th century. However, 
its nature, its place in the aforementioned classification, the boundary 
to other, similar constructs, and operationalization and measurement 
are still being examined. Following the contemporary literature, the 
authors try to identify and present current theoretical discussions on 
participation. They start from the existing definition according to which 
participation is defined as “involvement in a life situation” and based on 
the biopsychosocial model. The authors below try to differentiate this 
concept from the other similar concepts that are most often associated 
with it: physical functioning, health status, quality of life, quality of life 
related to health, social participation, handicap, (social) integration and 
(social) inclusion. In addition, they ask the question about the reasons 
for the prevalence of interest in participation in disability studies. The 
answer lies in the possibility of measuring of participation, which in turn 
implies the question of the operationalization of this construct. Therefore, 
after reviewing the nature of participation, especially its position in the 
model of International Classification of Functioning, Disability and 
Health, the authors point out that the possibilities of operationalization, 
measurement and optimization are one of the possible explanations. 
The rest of the text is focused to consideration of the parallel subjective 
and objective nature of participation is considered, with the aim to sin-
gle out and determine changes and contemporary trends in the way of 
understanding this concept. A critique addressed to the above classifi-
cation is highlighted, which refers to the insufficiently clear distinction 
between the two components of the model, that is, between activities 
and participation. Recent discussions on the criteria for their distinction 
resulted in the initiation of the introduction of a subjective experience 
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of involvement as a third qualifier that would overcome the existing 
difficulties of operationalization and participation measurement. The 
results of this study illustrate the need to further examine, theoretically 
and empirically, the justification of this proposal.
Keywords: participation, disability, biopsychosocial model, participation 

measurement, International Classification of Functioning, 
Disability and Health.62
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