POROČILO SPECIALNE OLIMPIADE
SLOVENIJE ZA LETO 2014

POROČILO O DELU SOS za leto 2014
Pripravila: Urška Kustura, izvršna sekretarka, Specialna olimpiada Slovenije
Seminar o organiziranosti SOS, Ljubljana, 22. januar
30 slušateljev seminarja
Seminar smo izvedli že četrto leto zapored. Odziv je bil tudi tokrat dober, saj se
je seminarja udeležilo 30 slušateljev iz programov iz cele Slovenije.
Uvodni del je bil namenjen predstavitvi širše ideje specialno-olimpijskega gibanja, ki
jo je predstavila sekretarka društva Urška Kustura. Podrobneje je bila predstavljena
spletna stran društva kot orodje, prek katerega lahko članice spremljajo vse razpise
in poročila o dogodkih SOS, besedo pa je namenila tudi letošnji novosti - uvedbi
individualnih tekmovalnih kod za tekmovalce. Silvester Polc, športni direktor SOS, je
v nadaljevanju podrobneje predstavil športna pravila in organizacijo tekmovanj.
Slušatelji so imeli številna vprašanja na to tematiko, prejeli pa so tudi potrdila o
udeležbi.
Turnir v alpskem smučanju, Maribor, 12.
februar
Vsi zmagovalci ob Tininem zlatu!
V zasneženem in sivem jutru smo se
pripeljali na vrh Areha. Z navdušenjem in
polni motivacije smo poskakali iz
kombijev in niti ledeno hladen veter, ki je
po zraku vrtinčil snežinke, nam ni mogel
vzeti našega zagona, še tako mrzel obraz
tete zime in električni mrk nam nista
mogla skvariti pričakovanja,
pričakovanja nečesa velikega.
Kot vrhunski športniki smo se odpravili v hotel, nismo tarnali nad mrazom in temo,
kajti mi smo športniki in zavedamo se, da je naš šport prepuščen na milost in
nemilost narave, kar je seveda tudi njegov čar. Zato smo se preprosto posedli v
hotelu, se greli ob toplem čaju in čakali, čakali na elektriko, ki bo pognala naše
žičnice in tekmovanje se bo lahko začelo. Morda nas je še najbolj jezilo dejstvo, da je
ravno takrat tudi naša Tina stala v štartni hišici tam daleč v Sočiju, mi pa nismo vedeli
kako in kaj je z njo. Nestrpno smo čakali na izid tekme in ko so se na vrh Areha
pripeljali še tekmovalci iz Črne na Koroškem, opremljeni s čisto svežimi informacijami
o Tinin zmagi in prvi slovenski zlati kolajni na zimskih olimpijskih igrah, je bilo veselje
nepopisno, le elektrika, ta presneta elektrika, nas je zavila v sivino.
A ne, mi se ne damo! Potem, ko smo prestali sibirsko otvoritev alpskega turnirja, smo
spet čakali in dočakali. Ob pol dvanajstih je elektrika prišla in ves hotel je bučal in
brenčal od navdušenja, vsi smo stekli po opremo, organizatorji pa so se morali
podvizati in hitro pripraviti proge. Okoli enih popoldne se je tekmovanje v vseh
disciplinah začelo in več kot sto športnikov je dalo vse od sebe na belih strminah,
borili so se kot levi. Pa tudi navijali smo tako kot se za prave Slovence spodobi in se
prikupili tudi teti zimi, ki nas je pozdravila z mnogo lepšim in prijaznejšim obrazom.

Po končanem tekmovalnem delu smo se utrujeni odpravili nazaj v hotel na toplo
kosilo in posladek.
18. Občni zbor SOS, Ljubljana 26. marec
Volilni občni zbor
Na mestu predsednika so članice SOS ponovno potrdila Ljubomirja Miličevića,
ki je bil tudi edini kandidat, podpredsednica je ostala Tanja Princes, športni
direktor pa Silvester Polc.
Poleg ostalih rednih točk so bila podeljena tudi 4 priznanja in 3 plakete.
Plakete so prejeli: zbor atletskih sodnikov Radovljica, Franc Forstner in Andreja
Resman, priznanja pa: Marija Tratnik, Osnovna šola Franceta Bevka, VDC Postojna
in CUDV Radovljica.
Regijske MATP igre
Prve MATP igre za nami
V soboto, 5. aprila, se je v CVIU Velenje odvijalo MATP tekmovanje celjsko –
koroške regije, ki se ga je udeležilo sedem ekip z 28 tekmovalci.
Našim gostom smo ob odprtju iger pripravili krajši kulturni program z nastopom
plesne skupine Venas, ki se je predstavila s plesno točko Strah ter nastopom
gostiteljev, ki smo se predstavili s himno naše šole. Pozornost našemu tekmovanju
so s svojim obiskom in kratkim pozdravom izrazili Marija Kovačič, predstavnica
Medobčinskega društva Sožitje Velenje, Drago Martinšek, vodja Urada za družbene
dejavnosti MO Velenje ter koordinator MATP programa za celjsko - koroško regijo
mag. Tine Kovačič.
Tekmovanje je potekalo v okviru naših prostorskih zmožnosti. V šolski telovadnici
smo pripravili štiri tekmovalne postaje, na hodniku pa dve. S svojim aktivnim
udejstvovanjem so se tekmovalci pomerili v hoji oz. vožnji z vozičkom po različnih
podlagah, mimo in preko ovir, podiranju
kegljev, kotaljenju žoge med dvema
klopema in metu na koš, metu vrečk v škatlo
iste barve, brcanju oz. potiskanju žoge v
tarčo ter hokeju. Vsi so bili uspešni in
pogumni v svojih poskusih, zato so si
zaslužili medalje, ki jim jih je podelil
Velenjčan David Pleše-državni prvak in
mednarodno uspešen tekmovalec v
triatlonu. V sklepnem delu smo za veselo in
zabavno druženje poskrbeli z gibalno igrico in
plesnim rajanjem.
80 tekmovalcev na Polžu
V soboto, 12. aprila, so bile v Mariboru organizirane Regijske igre MATP
Mariborsko-pomurske regije. Organizator iger je bil VDC POLŽ Maribor.
Tekmovanja se je udeležilo 80 tekmovalcev iz 9 programov SO.
Po slavnostnem mimohodu je imela pozdravni govor direktorica VDC POLŽ Maribor
mag. Jasmina Breznik in predsednica Zveze Sožitja dr. Katja Vadnal. Kulturni
program sta popestrili plesna skupina dijakinj iz II. Gimnazije Maribor in plesna

skupina uporabnikov BE VDC POLŽ Maribor. Slavnostno prisego je v imenu
športnikov povedal tekmovalec VDC POLŽ Maribor Sašo Želj.
Zaradi velikega števila tekmovalcev so bile tokrat skupine nekoliko večje, vendar so
vsi tekmovalci z odliko opravili svoje delo na šestih tekmovalnih postajah. Po
tekmovalnem delu so se tekmovalci zabavali ob glasbi. Po podelitvi priznanj in medalj
je sledilo skupno kosilo in druženje tekmovalcev.

Vsi pogumni v svojih poskusih
V torek, 15. aprila, so na Osnovni šoli Helene Puhar potekale 11. regijske igre
MATP. Iger se je udeležilo 35 tekmovalcev.
Tekmovalce je na otvoritvi toplo pozdravil ravnatelj g. Janez Cuderman. Otvoritveno
slovesnost so popestrili naši učenci s svojimi točkami, zelo pa smo bili veseli g.
župana, Mohorja Bogataja. S svojim sproščenim nagovorom je razveselil vse
tekmovalce in jih spodbudil k tekmovanju v šestih disciplinah (kegljanju, metu vrečke
v cilj, udarjanju balonov, slalomu z vozičkom oz. vožnji s plazilnim vozičkom ob
upoštevanju prometnih znakov, hoji, plazenju skozi tunel ter brcanju na gol).
Tekmovanje je potekalo hitro, sproščeno in brez zapletov. Lepo vreme nam je
pomagalo, da smo del tekmovanja lahko izvedli zunaj in tako uporabili tudi tricikle.
Vsi tekmovalci so se pri izvajanju nalog zelo trudili in uspešno opravljali nalogo za
nalogo. Zadovoljni obrazi športnikov pa so nam sporočali, da so bile igre dobro
pripravljene ter da so se imeli lepo. Vsi tekmovalci pa so bili najbolj srečni ob prejemu
priznanja in medalje, le te so izdelali naši učenci.
Dodali še netekmovalni del
Na 10. igrah MATP ljubljansko-dolenjske regije v organizaciji CUDV Draga 17.
aprila je sodelovalo 45 tekmovalcev. Po svečani otvoritvi so se tekmovalci
porazdelili po desetih postajah. Tri od teh so bile netekmovalne (plezanje na
plezalni steni, skakanje na veliki zračni blazini in Svet čajev).
Naloge na šestih postajah so se zaradi premajhnih prostorov izvajale kar na
športnem igrišču in ob njem. Imeli smo srečo, da nam je vreme dobro služilo. Po
kosilu smo zaplesali ob glasbi domačega ansambla. Vmes pa so nas vse skupaj
razveselili vrhunski športniki: Mojca Rode, Mitja Petkovšek in Rajmond Debevec.
Vsakemu tekmovalcu so čestitali za uspešno sodelovanje na igrah in mu zaželeli še
veliko športnih uspehov. Vsi utrujeni, a zadovoljni smo se poslovili.
Majhni koraki - veliki junaki
V četrtek, 24. aprila, je VDC Ajdovščina-Vipava v telovadnici Vojašnice JPV v
Vipavi gostil igre MATP za Primorsko Notranjsko regijo. Lepo vreme in
prijaznost pripadnikov slovenske vojske so bili lep začetek za tekmovanje 29
tekmovalcev iz petih ekip.
Otvoritev je z nastopom popestrila plesna skupina Funky Rockerz in Folklorno
društvo Vipava. Vse prisotne so nagovorili: direktor VDC Ajdovščina-Vipava Roman
Velikonja, podžupan Občine Vipava mag. Alojz Durn, podpolkovnik Boris Uršič,
glavna trenerka za MATP Tanja Princes in predsednica Zveze Sožitja dr. Katja

Vadnal. Igre so bile zanimive tako za udeležence kot navijače na tribunah.
V lepi dvorani so na šestih postajah potekale naslednje aktivnosti: vožnja-hoja po
različnih podlagah, podiranje kegljev, udarjanje balonov-žog, brcanje-potiskanje žoge
v gol, vožnja z vozičkom na električni in aktivni pogon ter met vrečk. Vsi tekmovalci
so sami ali s pomočjo zmogli opraviti naloge: Z majhnimi koraki so postali veliki
junaki. Na koncu so se zelo radi vključili še v razne igre za sprostitev.
Zaključek je popestril vesel glas harmonike Maurota Deferrija, medalje in priznanja
pa sta podeljevala Katja Pegan in Matej Žgavec, ki sta na Svetovnih igrah SO prejela
kar nekaj medalj v smučanju.
Konferenca nogometnih koordinatorjev, Varšava (Poljska), 11.-13. april
Varnost in preprečevanje poškodb
Dvodnevna evropska nogometna konferenca je postregla s pregledom
pomembnejših nogometnih dogodkov na področju SOEE v prihajajočem
obdobju, kot so Kim Källström Trophy, Evropske igre v Antwerpnu 2014 ter
poletne svetovne igre specialne olimpijade 2015.
Dvanajsta izdaja konference, ki se je je s
strani SOS udeležil Tomaž Pišlar, je bila
posvečena varnosti in preprečevanju
poškodb za zagotovitev boljšega okolja,
kot podlaga za vključevanje mladih z
motnjami v duševnem razvoju, ne le v
skupnosti ampak tudi v širše družbe
evropskih držav. Sodelovalo je preko 50
udeležencev iz 35 držav, poleg športnih
direktorjev in koordinatorjev so bili prisotni
tudi predstavniki UEFA, FA, SOEE in SOI.
Eden bolj zanimivih predavateljev je bil belgijski psihološki trener, ki je predaval, kako
mentalno pripraviti ekipo in poudaril pomembnost psihološke vloge trenerja.
Predstavil je kako s pomočjo analize profilov igralcev lažje izkoristimo oz. izboljšamo
potenciale igralcev. Zanimivo je bilo tudi predavanje vodje komunikacij SOEE, ki je
predstavila način priprave učinkovite komunikacijske kampanje.
Evropski nogometni teden
Junaki med polčasom
Nogometna ekipa Specialne olimpiade
Slovenije se je tradicionalno že trinajstič
udeležila finala pokala Nogometne zveze
Slovenije, ki je tudi letos potekalo v
Kopru. Ob tej priložnosti so se ob
polčasu v »združenem nogometu«
predstavili nogometaši, ki se bodo
udeležili mednarodnega turnirja na
Madžarskem (27.-29. junij).
Gledalci na stadionu Bonifika so tako lahko

videli odlično predstavo specialcev in njihovih partnerjev, ki v združenem nogometu
skupaj premagujejo predsodke o motnji v duševnem razvoju. Z združevanjem
specialcev in športnikov se najlepše izražajo sposobnosti in pogum, ki ga pri
udejstvovanju v športu kažejo specialci. Po končani revijalni tekmi so si tekmovalci
ogledali preostanek finalne tekme med NK Maribor in NK Gorica. Slednji so z zmago
nad državnimi prvaki z rezultatom 2:0 dočakali tretji pokalni naslov.
Regijske igre
Prve regijske igre za nami
"Nič nas ne ovira, ko rekorde se podira," so zapisali organizatorji regijskih iger
za mariborsko-pomursko regijo - OŠ Minke Namestnik - Sonja, potem ko so v
četrtek, 15. maja pod streho spravili največje tekmovanje doslej.
Tekmovanje se je odvijalo na atletskem stadionu (atletika) in na 2. osnovni šoli
(elementi nogometa in košarka). Na svečani otvoritvi so se predstavili naši učenci
pod vodstvom ge. Šmon (orfovi instrumenti), nato je nastopil Domen Kumer. Nekaj
svečanih besed nam je med drugimi namenil tudi župan, dr. Ivan Žagar. Veter, ki
nam je med tekmovanjem nekoliko nagajal, se je nato vendarle vdal in deževati je
pričelo šele, ko je bilo tekmovanje že zaključeno. Med samim tekmovanjem je
potekalo tudi podeljevanje medalj, ki sta jih podeljevala Franci Pinter in Miran
Vodovnik. Nato smo se preselili na Srednjo šolo Slovenska Bistrica, kjer smo se
zazibali ob zvokih ansambla Žvižg in predali okusnemu kosilu.
V Črni vse po načrtu
21. maj je bil skoraj prvi pravi lep dan
po daljšem času in tedaj so se zgodile
celjsko-koroške regijske igre.
Tekmovanj v atletiki, košarki in
namiznem tenisu se je udeležilo 177
tekmovalcev iz 16 programov.
Tekmovanja so potekala po pravilih SOS
in brez zapletov ali pritožb na delo
sodnikov, tako da so pred 13. uro že vsi
zasluženo kosili. Nato pa sproščeno ob glasbi in plesu proslavljali svoje uspehe še tja
do 15. ure.
Zastavo predali Italijanom
21. igre SOS Notranjsko-Primorske regije so se odvijale 21. maja v Postojni v
organizaciji OŠ Miroslava Vilharja. 140 tekmovalcev je tekmovalo v 3 panogah:
atletiki, balinanju ter elementih košarke.
Na otvoritveni slovesnosti so s svojimi točkami sodelovali učenci OŠ Miroslava
Vilharja. Zbrane je nagovorila ravnateljica šole, Pia de Paulis Debevec, za njo župan
Občine Postojna, Jernej Verbič ter tajnik Športne zveze Postojna Tomi Tiringer.
Otvoritve so se udeležili tudi predsednica Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal,
predsednica Sožitja Postojna Marjetica Mahne, podpredsednica SOS Slovenije Tanja
Princes ter predstavnica SOS notranjsko-primorske regije Milena Pinter, ki so
povedali nekaj besed. Slavnostno zaprisego je povedala učenka naše šole Anja
Urbas, igre pa slavnostno odprla ravnateljica Pia de Paulis Debevec.

Tekmovanje je potekalo v lepem, sončnem vremenu. Podeljenih je bilo 46 kompletov
medalj, ki jih je podeljeval hokejist Jan Urbas.
Kosilo je potekalo zunaj, na košarkaškem igrišču, za zabavni del pa je poskrbel
Marjan Uljan iz skupine Malibu, ki je v uri dodobra zavrtel vse tekmovalce in njihove
spremljevalce.
Mažoretke so dale takt
V Novem mestu so 23. maja potekale 21. Regijske igre specialne olimpijade. Ob
lepem in sončnem vremenu se je na prenovljenem stadionu Portoval zbralo 307
tekmovalcev iz 22 programov.
Osrednjo prireditev, ki je potekala na stadionu Portoval, je vodil Robert Erjavec ob
sodelovanju Jasne Kuljaj. Otvoritveno slovesnost so popestrile mažoretke
Mažoretnega kluba Takt. Prisotne je pozdravila direktorica VDC-ja Novo mesto
gospa Romana Trpin. Tudi župan mestne občine Novo mesto gospod Alojzij Muhič je
varovancem zaželel veliko športnih uspehov. S plesom gangam style so se
predstavili varovanci VDC-ja Novo mesto. Prisotne je pozdravil predstavnik SOS
Domen Pociecha. Veliko sreče je varovancem zaželela predsednica Zveze Sožitja
prof. dr. Katja Vadnal. Gospod Andrej Ažman je zapel slovensko himno. Sledil je dvig
zastave ob himni Specialne olimpiade Slovenije.
Tekmovalci so na stadionu Portoval tekmovali v tekih na 50 m, 100 m, 200 m, 400 m,
štafeti 4 x 100m, metu žogice, skoku v daljino z mesta, skoku v daljino z zaletom,
suvanju krogle. V Športnem centru Košenice so potekala tekmovanja v elementih
košarke in namiznem tenisu. Kljub vročini so bili tekmovalci borbeni in so na koncu
ponosno stopali na stopničke, kjer so prejemali medalje, ki so jih podeljevale znane
osebnosti: Tadeja Brankovič Likozar, Rok Perko, Igor Primc in Jasna Kuljaj.
Po tekmovalnem delu je sledil zabavni program v Gostišču Prepih, kjer so se
tekmovalci okrepčali s hrano in pijačo ter zaplesali ob zvokih ansambla Dolenjski
zvoki.
Jure Franko otvoril igre
Organizacijo 21. regijskih iger SOS je prevzela in 24. maja izvedla OŠ Antona
Janše Radovljica. Igre so potekale v lepem, sončnem vremenu, tekmovalo pa je
171 športnikov iz desetih ekip.
Otvoritveni del je potekal na atletskem stadionu, z mimohodom ekip, glasbenima
točkama, plesnim nastopom, pozdravnimi govori (ravnateljica šole – Jelena Horvat,
predsednica društva Sožitje – dr. Katja Vadnal), zaprisego tekmovalcev in sodnikov.
S spektakularno točko je vse prisotne razveseli Matjaž Pristavec, s skokom s
padalom. Začetek tekmovanja in s tem otvoritev iger je naznanil naš someščan in
ambasador Specialne olimpiade Slovenije Jure Franko.
Atletski del tekmovanja je potekal na atletskem stadionu, košarka in namizni tenis pa
v telovadnici OŠ Antona Janše. Atletska tekmovanja so sodili sodniki Sodniškega
zbora Radovljica. Za brezhiben potek in pošteno sojenje v elementih košarke, v
elementih namiznega tenisa in za igro v namiznem tenisu sta poskrbela trenerja M.
Fekonja in S. Đukanović. Podeljenih je bilo 55 kompletov medalj. Tekmovalcem so
medalje podeljevali Katarina Lavtar, Jure Košir, Andrej Šporn in Darko Đurić.

Za kosilo so poskrbeli v jedilnici sosednje šole (OŠ Antona Tomaža Linharta).
Skupno sobotno druženje je ob plesnih ritmih zaključil glasbenik Hajni Blagne.
Poletne državne igre SOS, Maribor, 13.-15.
junij
Specialen praznik v Mariboru
V Mariboru so od 13.-15. junija potekale 17.
Poletne državne igre Specialne olimpiade
Slovenije, ki jih je organizirala Osnovna
šola Gustava Šiliha. Tekmovalo je skoraj
300 tekmovalcev.
Največ tekmovalcev se je na igrah, ki so štele
tudi kot kvalifikacija za nastop na poletnih
svetovnih igrah v Los Angelesu, pomerilo v
atletiki (101), prav tako številčni pa so bili
nastopi v plavanju (69 tekmovalcev). Športniki
so se pomerili tudi v namiznem tenisu,
balinanju, kolesarstvu, elementih košarke in
judu. Skupno je sodelovalo 46 slovenskih
ekip, dve pa sta bili s Hrvaške in Madžarske.

Zdravstveni forum za družine, Dobrna, 10. september
Doživetja za vse življenje
Zdravstveni forum za družine je včeraj kljub majhni udeležbi uspel.
Organizatorji v CUDV Dobrna so se potrudili za dobro vzdušje, množično pa so
nas obiskale tudi članice Lions kluba Mozaik iz Celja. Predstavljena je bila
specialna olimpijada ter posebna programa Mladi športnik in MATP ter
zdravstveni program, katerega del so na svetovni ravni tudi lions klubi.
Uvodoma je slušatelje pozdravila direktorica CUDV-ja Irena Ceglar, ki je poudarila,
da je njihov center zelo aktiven na vseh področjih specialno-olimpijskega gibanja, ki z
vidika dodatnih dejavnosti ponuja ne le šport za zdravje, ampak nudi tudi priložnost
za nova poznanstva. "Veste, marsikateri naš športnik ne bi nikoli videl bodisi krajev
pri nas ali pa daleč v Ameriki, če ne bi
sodeloval v specialni olimpijadi. To so
posebna doživetja, ki jih bogatijo za vse
življenje," je pomen gibanja povzela
Ceglarjeva. Omenjeno sta potrdila tudi
športnika Aljaž Podjed in Ina Košič, ki
sta sodelovala na zadnjih dveh
svetovnih igrah, Aljaž v Idahu in Ina v
Atenah. Prisrčnemu paru medalje
krasijo njuno skupno sobo.
V nadaljevanju je predsednica Lions
kluba Mozaik Celje Tadeja Malenšek predstavila sodelovanje med mrežo lions
klubov in specialno-olimpijskim gibanjem: "Zahvaljujemo se za povabilo na ta forum

in smo počaščene, da je bil ob tej priložnosti izbran prav naš klub. Največja
humanitarna organizacija na svetu Lions Club International namreč podpira tudi
svetovno specialno-olimpijsko gibanje, zato smo se z veseljem odzvale povabilu na
današnje srečanje."
Trije predavatelji iz vrst SOS so nato orisali štiri teme - izvršna sekretarka Urška
Kustura je predstavila organiziranost in delovanje SOS, Tatjana Visočnik program
Mladi športnik za otroke od 3-7 let, pri čemer je poročala, da so v zadnjih treh letih,
odkar je ta program aktiven pri nas, dosegli res navdušujoče rezultate. "Za nekatere
otroke je že vstop v veliko telovadnico nekaj povsem novega, nekateri imajo težave s
prijemanjem predmetov, bojijo se žoge, ko pa jih počasi navajamo na posamezne
situacije, se znebijo stresa in starši so na zaključnih prireditvah iskreno navdušeni
nad njihovimi dosežki. Z njimi pa se veselimo tudi mi," je dejala Visočnikova ter
napovedala, da bo v začetku prihodnjega leta ponovno organiziran seminar za
vzgojiteljice, ki delajo v razvojnih oddelkih. Mag. Tine Kovačič je predstavil MATP,
športno udejstvovanje za osebe z najtežjimi motnjami v razvoju ter zdravstveni
program, v okviru katerega se trenutno izvaja tako imenovani zabavni fitnes, kmalu
pa se mu bo pridružila še promocija zdravja. Slušatelji so bili presenečeni, koliko
različnih vidikov obravnavanja športnika je združenih v enem samem gibanju, glas o
tem pa bodo prenesli tudi Zvezi Sožitje in ostalim društvom.
Evropske igre, Antwerpen (Belgija), 9.-21. september
28 evropskih medalj v Slovenijo
Iz dneva v dan so v Slovenijo prihajale dobre novice.
Prvo medaljo je priboril Tine Müller, zlato na 50
metrov prosto, potem pa se je odprlo Evi Zavodnik, ki
je postala z dvema zlatima medaljama (100 in 200
metrov prosto) ter bronasto na 4x25 metrov prosto
najuspešnejša posameznica v slovenski delegaciji.
Tudi ostali plavalci so bili uspešni: Gašper Šilc je bil
na 200 metrov drugi, na 100 pa tretji ter prispeval še
levji delež v štafeti, v kateri sta plavala tudi Tine
Müller in Žana Justin, ki je zmagala na 25 metrov
prsno. Med atleti je bila najuspešnejša Nina
Kukovec , zmagovalka na 200 metrov in druga na
100 metrov. Dve medalji je osvojila še Tina Rous in to
kar v enem dnevu na 400 in 800 metrov. Obakrat je
bila tretja. Enaki medalji je osvojila tudi Branka
Sok na 100 in 200 metrov. Obe sta tekli tudi v štafeti,
kjer sta bronasti medalji na 4x100 metrov doprinesla
še Gašper Bohinc, drugi na 400 metrov, ter Matej Fabčič. Atletske vrste je branil
še Simon Klep, ki je bil drugi na 800 metrov in tretji na 400.
Med balinarji sta se v dvojicah dobro odrezala Mojca Šmon in Franc Pongrac, bila
sta druga, enako mesto sta med namiznotenisači osvojila Sergeja Ostrš in Matej
Kopič. Posamezno si je Sergeja priborila še zmago, medtem ko je bila Aleksandra
Kovačič druga, enako tudi Nik Jerkovič. Mojca je solo dodala še eno srebro,
medtem ko je bil Franc drugi, najuspešnejša balinarka pa je bila Katarina Bulič, ki je
v posamezni kategoriji zmagala. Kolesarji so vozili 500 metrov, 1 in 2 km.
Najuspešnejši je bil Žan Tušek, ki je na 2 km zmagal, na najkrajši razdalji pa je bil

drugi. Tu je Zoran Valenčič osvojil zlato medaljo. Edina brez odličja je bila Katja
Černe.
Delegacijo je vodil predsednik SOS Ljubomir Miličević, njegov pomočnik je
bil Silvester Polc, trenersko ekipo pa so sestavljali: Drago Kukovec, Terezija
Žigon, Irena Modrej Mežnar, Pajazit Cakiči, Damjan Kojzek in Daniel Ficko.
Sklepna slovesnost je nadaljevala misel otvoritve - deklica s posebnimi potrebami je
zdaj postala odrasla, športnica, zaljubila se je in je pripravljena na novo poglavje v
svojem življenju. »Belgijci, čutili smo vaše prijateljstvo in vaša odprta srca. Na
letošnjih evropskih igrah ste pripravili čudovito atmosfero, v kateri so se naši športniki
počutili ljubljene, spoštovane in vključene. Upam, da ste ponosni na to, kar ste
naredili,« se je ob koncu iger zahvalila Mary Davis, predsednica Evropske specialne
olimpiade.
Specialno jadranje, 13.-20. september
VETER V LASEH ZA 30 ŠPORTNIKOV
30 naših športnikov je veter v laseh čutilo med 13. in 20. septembrom na
področju Splita in okoliških otokov. Šlo je za prvo izvedbo projekta Specialno
jadranje.
Naši športniki so v tednu dni življenja na jadrnici vsakdanje nervoze, težave,
neuspehe in hitenje, marsikje pa tudi prepire in nasilje spremenili v radostno
doživljanje življenja na morju in skupnega sobivanja. Dobili so priložnost doživeti
stvari, ki jim zaradi socialnih, vedenjskih in specifičnih težav niso dosegljive. Bodisi si
jih finančno ne morejo privoščiti ali
zaradi vedenjskih vzorcev niso
vključeni v obšolske dejavnosti,
marsikomu izmed njihovih kolegov
pa je ravno jadranje in bivanje s
sovrstniki na tako majhnem
prostoru v preteklih letih nudilo
možnost, da je spoznal svoje
kvalitete, ki jih je kasneje prenesel v
vsakdanje življenje.
V letu 2014 smo s to izkušnjo
obogatili 30 otrok, ki smo jih v
sklopu socialno-pedagoškega
projekta Specialno jadranje v mesecu septembru popeljali tudi v mednarodne vode
projekta »friedensflotte mirno more«, ki je zadnji dve desetletji največji tovrstni projekt
za socialno ogrožene in zapostavljene otroke. V projektu so sodelovali Center
Janeza Levca, VIZ III. OŠ Rogaška Slatina ter Centar za rehabilitaciju Rijeka.
Judo turnir, Ljubljana, 30. september

Judoisti po Ljubljanici
V torek, 30. septembra, je bil na sporedu državni judo turnir. Športniki so se
srečali v športni dvorani Buba za Bežigradom, kjer je bil organizator turnirja
Center Janeza Levca Ljubljana.
Na turnirju je sodelovalo 5 ekip. Judoiste sta nagovorila ravnatelj Centra Janeza
Levca, Matej Rovšek in glavni trener Specialne olimpiade Slovenija za judo, Jaka
Kolbl. Mlada judoista judo kluba Bežigrad, Kaja in Miha sta pripravila krajšo
predstavitev juda. V nadaljevanju sta s pomočjo sodnika Judo zveze Slovenije,
Miroslava Boštjana Biliča, prikazala dovoljene in nedovoljene prijeme.
Po otvoritvi smo tekmovalce razdelili v
skupine, katere so bile določene pri samem
ogrevanju. Tekmovalci so bili razvrščeni na
tri različno zahtevne nivoje. Prvi so se merili
v borbah sede, drugi v borbah kleče in tretji
v borbah stoje. Po končanem tekmovanju je
sledila podelitev medalj in zasluženo kosilo
ter presenečenje, vožnja z ladjico po
Ljubljanici.

Kolesarski turnir, Slovenj Gradec, 2. oktober
Zadnji kriterij za LA 2015
2. oktobra je na tradicionalnem prizorišču – Letališče Slovenj Gradec potekal
kolesarski turnir Specialne olimpiade Slovenije v organizaciji CUDV Črna.
Sodelovalo je 124 tekmovalcev iz 28 organizacij. Tekmovalo se je v disciplinah 500m
– modificirana kolesa, 500m, 1000m, 5000m in 10 000 m. Podelili smo 22 kompletov
medalj in ostalih priznanj. V praksi pa smo preizkusili tudi nekaj novosti, ki so
uspešno prestale test. Prva je bila v kvalifikacijah, ki smo jih za daljše discipline (5 in
10 km) izvedli na razdalji 5000 m in druga novost, skupinski štart na razdaljah 5 in 10
km, ki se je pokazala kot zelo učinkovita in atraktivna novost. Zaključili smo s kosilom
in plesom.
Sodelovanje na Ljubljanskem
maratonu in ogled Lige Prvakov
Zavedamo se, da je integracija
oseb z motnjami v širše okolje
prek športa še dodaten dejavnik, ki
poleg tekmovanj zanje skrbi za
vključevanje, zato vsako leto
skušamo sodelovati na čim več
projektih, ki niso namenjeni
izključno specialcem.
V minulem obdobju sta bila to
sodelovanje na Ljubljanskem maratonu, kjer je teklo prek 100 tekačev v
promocijskem teku na 600 metrov. Med njimi je bilo največ specialcev, tekli pa so tudi
drugi s posebnimi potrebami, njihovi spremljevalci in podporniki. Dodatno fantastično
doživetje in hkrati dosežek pa je bil nastop prek 20 tekačev v nedeljskem

tekmovalnem sporedu, ko so tekli 10 km, eden med njimi pa tudi na polmaratonski
razdalji. Zanje je bil to sklepni dogodek letošnjega tekmovalnega projekta 5 tekov za
125 nasmehov, o katerem smo že pisali. Prihodnje leto računamo, da se bo projekt
razširil še na več kot že omenjenih 5 programov.
Zahvaljujoč UEFA in sodelovanju z
Evropsko specialno olimpiado pa sta si
lahko nogometaš specialne olimpijade
Andrej Rauh in njegov trener Franc
Forstner ogledala tekmo Lige prvakov med
Mariborom in Chelseo, to sredo v
Ljudskem vrtu. Vstopnice so bile kot
nagrada za dobre nastope v nogometni ligi
SOS, za oba pa je bilo ob VIP vstopnicah
enkratno doživetje. Decembrski obračun s
Shalkejem sta si ogledala člana VDC
Sožitje Ptuj.
Nogometna liga SOS
Moč finala 19. lige SOS
V petek, 3. oktobra, je Varstveno delovni center Zagorje ob Savi ob letošnji 30letnici centra organiziral finale lige specialne olimpiade v malem nogometu
2014.
V ospredju so bili športniki in športnice, katerim je bila namenjena kratka in jedrnata
otvoritev. Ob glasbi so na stadion prihajale ekipe. Sledila je himna ter pozdrav v.d.
direktorice VDC Zagorje ob Savi mag. Špele Režun. Sledil je še pozdrav
predsednice Zveze Sožitja dr. Katje Vadnal in predstavnika nogometne zveze
Slovenije Rajka Korenta. Po zaprisegi fair play in zaprisegi športnika so zaplesale
Skokice iz VDC Zagorje in nato se je finale začelo. Udeležilo se ga je 10 ekip, ki so
bile razdeljene v tri skupine, skupno je sodelovalo 81 nogometašev in nogometašic.
Vsaka tekma se je pričela s posebnim protokolom, ob čemer je bilo še posebej
občutiti moč finala. Ravno omenjeni protokol naj bi bil v bodoče stalnica nogometnih
turnirjev SOS.
Skupno je bilo odigranih 10 tekem rednega finala in revijalna tekma med trenerji in
ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na svetovnih igrah v Los Angelesu. Tekma se je
»revijalno« končala z rezultatom 2:2. Medalje je podeljeval domači nogometaš Anže
Krajnc. Vsaka ekipa je poleg medalj SOS dobila zaslužen pokal.
Končni vrstni red po skupinah:
1. skupina: 1. CUDV Črna, 2. VDC Murska Sobota, 3. CUDV Radovljica, 4. VDC
Zagorje, 5. Sožitje Ljubljana.
2. skupina: 1. MD Sožitje Maribor, 2. Društvo Sožitje Mežiške doline, 3. CUDV
Dobrna.
3. skupina: VDC Sožitje Ptuj, 2. VDC Novo mesto, 3. OŠ Minke Namestnik Sonje.
MATP vodne igre, Črna, 6. november

6. MATP vodne igre v Črni
V bazenu CUDV Črna na Koroškem smo v četrtek, 6. novembra, organizirali 6.
državne MATP vodne igre Specialne olimpijade Slovenije. Tekmovanja se je
udeležilo 13 ekip z 39 tekmovalci.
Na otvoritveni slovesnosti sta vse prisotne pozdravili pedagoška vodja CUDV Črna
na Koroškem Mateja Rebol in koordinatorka za MATP pri SOS-u Tanja Princes, ki
je igre tudi uradno odprla. Pri sami otvoritvi sta se aktivno vključila dva naša
tekmovalca – Tilen Potočnik je dvignil olimpijsko zastavo, Bernarda Majdič pa je
povedala svečano zaobljubo. Predstavila se
je folklorna skupina Centra.
Vodne aktivnosti so se izvajale na treh
nivojih glede na stopnjo pomoči. Na vsakem
nivoju je bilo pripravljenih pet aktivnosti, ki so
vsebovale elemente brcanja, ciljanja,
škropljenja, hoje in teka, orientacije v
bazenu. Ker pa niso mogli biti v bazenu
istočasno, smo za ostale pripravili razvedrilni
program, kjer jih je obiskal čisto pravi
gusar. Vsi tekmovalci so bili uspešni. Za svoje
dosežke so prejeli priznanje in medaljo. Podelili sta jih perspektivni plavalki
Plavalnega kluba Fužinar z Raven na Koroškem Maruša Mlinar in Dijana Naglič.
Seminar za dvoranski hokej, Radovljica, 8. november
Dvoranski hokej bo zaživel
Na Martinovo soboto, 8. novembra, je v Radovljici potekal prvi seminar za
trenerje dvoranskega hokeja Specialne olimpijade v organizaciji SOS in
tamkajšnjega CUDV-ja. Seminarja se je udeležilo 15 slušateljev iz osmih članic
SOS ter dva gosta iz Hrvaške.
Uvodnemu nagovoru in predstavitvi razvoja,
pojavnih oblik ter opreme dvoranskega
hokeja je sledil prvi praktični del vadbe. V tem
segmentu so se udeleženci preizkusili v
predstavljenih spretnostih z žogico, vodenju
ter streljanju. Skozi vadbo so praktično
spoznali tudi nekatere naloge iz sklopa
tekmovanja iz elementov dvoranskega
hokeja.
Krajšemu odmoru s kosilom je sledil drugi del
seminarja, ki se je pričel s predstavitvijo pravil
igre. Nadaljevali smo s prikazom igre vratarja ter posameznih situacij v igri, skozi vaje
igre 1:1, 2:1 in 3:3. Sledila je še igra 4:4, kjer sta bili moštvi najprej sestavljeni ločeno
iz žensk in moških, potem pa sta bili moštvi še mešani po spolu. Ob koncu so se
udeleženci poskusili še v izvajanju kazenskih strelov, kjer je vrata poskušal braniti
Damir Bakonić, predavatelj celotnega seminarja. Seminar smo sklenili s podelitvijo
potrdil o udeležbi ter ob izmenjavi mnenj in vtisov, kot tudi ob željah o skorajšnjem
ponovnem snidenju oz. nadaljevanju.

Seminar Mladi športnik, Ljubljana, 11. november
Obogatitev programa za otroke
Program MLADI ŠPORTNIK poteka v
okviru Društva Specialna olimpiada
Slovenije in je namenjen otrokom z
motnjami v razvoju v starosti od 2. – 7.
let. Zasnovan je tako, da otrok
napreduje po svojih sposobnostih in
omogoča veliko prilagajanja. Izvajalci
program umestijo v svoj letni delovni
načrt in ga izvajajo tekom celega
šolskega leta kar se da pogosto.
Udeleženci so na seminarju pridobili vse
potrebne informacije o izvajanju programa, literaturo, se seznanili z novostmi in dobili
povratne informacije iz vrtcev, ki so program že izvajali v minulih treh letih. Program
je namreč odlična možnost obogatitve programa za otroke z motnjami v razvoju v
predšolskem obdobju in ponuja širok spekter aktivnosti kot so tedenski treningi,
športni dnevi za starše, zaključne športne igre in še kaj. Seminar je vodila vodja
programa Mladi športnik pri SOS Tatjana Visočnik.
Evropska konferenca specialne olimpijade, Malta, 19.-23. november
Večji, hitrejši, močnejši
Od 19.-23. novembra nas je na Evropski konferenci specialne olimpijade gostila
Malta, mali, a aktivni program z vso podporo pomembnih državnih institucij
(predsednica je žena premierja). Ni čudno, da bodo na tem mediteranskem
otoku čez štiri leta po vsej verjetnosti gostili tudi evropske igre. Tokrat je bilo
vse usmerjeno v izpolnjevanje strateškega načrta, ki si ga je SOI zadala pred
štirimi leti, prihodnje leto pa bo že čas za prvi obračun.
Podanih je bilo tudi nekaj praktičnih informacij, med katerimi je izstopala kratka
predstavitev naslednjih zimskih svetovnih iger v Schladmingu in Grazu (14.-25.
marec 2017). Leto pred tem bodo januarja 2016 tudi predigre, a Avstrijci zagotavljajo,
da bi lahko igre organizirali že v letošnji zimi. Nastopajo zelo samozavestno in to
bodo zagotovo dobre igre, velika priložnost tudi za nas glede na majhno oddaljenost.
Ponudili so nam tudi možnosti dodatnega sodelovanja v projektih. Kvota za predigre
je po štirje tekmovalci v vseh treh športih, trije trenerji in en delegat. Kvote za igre
bodo poslane že to zimo. Sestanek za vodje delegacij bo šele v začetku decembra
2016, da bi lahko ekipam pokazali že skoraj vse pripravljene terene. Tik pred tem in
vezano na ta sestanek bo tudi naslednja evropska konferenca (27.-29.11.2016), za
izvedbo katere so kandidirali Švicarji, Avstrijci pa so se celo bolj nagibali k moji
pobudi, da bi konferenco pripravili v Mariboru, od koder bi potem delegate odpeljali
na konferenco v Schladming (1.-3.12.2016).
O Los Angelesu ni bilo veliko besed, poleg pohvale, da smo tokrat vsi pravočasno
poslali prijave. Osvetljen je bil postopek izbora za napredovanje na višji nivo
tekmovanja, kjer smo med 15 državami, ki se ob tem ne držijo uradnih pravil (žreb),
dejansko pa niti nismo tako daleč od njih. Vodilni namreč z lahkim srcem zagovarjajo
nekoga, ki je bil iz naše regije glede na statistike na svetovnih grah že sedemkrat!
Integracija in unified sta bili tudi dve najmočnejši temi. Pri nekaterih, kakor recimo pri
Nizozemcih, je ta ideja tako vsakodnevna, da njihovi športniki trenirajo v normalnih

klubih, skoraj sleherni in posebnih združenj sploh ne potrebujejo. Izobraževanje
trenerjev je bilo prav tako izpostavljeno, hkrati pa tudi staršev v smislu zdravega
življenjskega sloga, zdrave prehrane. V tem smislu naj bi zdajšnji zdravstveni
program s povezovanjem z lokalnimi zdravstvenimi institucijami prerasel v celoletno
skrb za zdravje in zdrav življenjski slog naših športnikov.
Dan pred konferenco smo imeli še seminar o komunikaciji in povezovanju s
pomembni institucijami v državi. Predstavila sem idejo, kako bi lahko na atletskem
turnirju junija v Mariboru, le dober mesec pred svetovnimi igrami, organizirali unified
10 km tek, na katerega bi povabili tudi predsednika, v "zameno" pa bi nas ta sprejel
po prihodu iz LA. Prejeli smo tudi priznanje za 20-letno delovanje!
Konferenca tudi za športnike
Zabava ob olimpijskem ognju
Petra Štuhec se je s plavalko Evo Zavodnik udeležila seminarja za predstavnike
športnikov evropskih programov specialne olimpijade, ki je potekal vzporedno
z Evropsko konferenco.
»Prvi dan seminarja so se športniki učili nastopanja v javnosti. Morali so povedati
nekaj o sebi, o svoji udeležbi na Evropskih igrah v Antwerpnu, o sodelovanju v
specialni olimpijadi ter o svojih željah in ciljih za prihodnost. Naloga je bila zanje
zahtevna, saj nihče od njih ni bil vajen govoriti pred množico gledalce.
Drugi dan seminarja smo se najprej udeležili otvoritve konference, nato pa svoje delo
usmerili v razvijanje idej, kako izboljšati delovanje specialne olimpijade. Športniki so
si izbrali eno od naslednjih področij: šport, zdravje, fitnes, igre, vključenost,
sprememba odnosa ljudi do iger in aktiviranje mladih. Eva je izbrala zdravje in
predlagala, da bi v zdravstveni program vključili pregled družinskih članov, več
govorili o slabih navadah (npr. kajenju) ter pregledali tudi srce, pljuča in hrbtenico.
Tretji dan so športniki sodelovali v teku olimpijskega ognja in se pri tem zelo zabavali.
Po dinamičnem začetku dneva so se pridružili udeležencem konference, kjer so v
različnih delovnih skupinah predstavili ideje prejšnjega dne.
Udeležba na seminarju je bila prijetna izkušnja za obe. Eva je ponovno imela
priložnost za druženje s športniki z vseh koncev Evrope in je aktivno sodelovala v
zahtevnih delavnicah, jaz pa sem jo kot trenerka in učiteljica pri tem imela priložnost
spoznati v popolnoma novi luči.«
Turnir v ekipnih elementih košarke, Žalec, 6. december
Na Miklavževo v Žalcu
V soboto, 6. decembra, je bilo na sporedu še zadnje tekmovanje v letu 2014.
Športniki so se v telovadnici II. OŠ Žalec srečali na 2. Državnem turnirju v
ekipnih elementih košarke.
Na turnirju je sodelovalo 20 ekip s 151 tekmovalci. Košarkarje so pozdravili: župan
mesta Žalec Janko Kos, predsednica Sožitja Žalec Ivanka Venišnik, predsednik
društva Specialna olimpiada Slovenije Ljubo Miličević in ravnateljica II. OŠ Žalec
Petra Petrovič Pražnikar. Otvoritev so z zanimivimi točkami popestrili učenci II. OŠ

Žalec.
Po prijetni sprostitvi je bil predstavljen
sistem tekmovanja. Vse sodelujoče ekipe
so bile razvrščene na štiri različno zahtevne
nivoje. Tekme so se odvijale na dveh
igriščih. Eno igrišče je bilo rezervirano za
ogrevanje. Med tekmovanjem in v času
kosila se je odvijal tudi Zdravstveni program
- promocija Zdravja. Športnikom so z ekipo
prostovoljcev izmerili višino, telesno težo,
gostoto kostne mase ter krvni tlak. Ob tem so odgovarjali na zastavljena vprašanja,
hkrati pa so športniki prejeli tudi številne koristne napotke za zdravo prehrano in
zdrav življenjski slog.

