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Часопис Дома за лица ометена у менталном развоју “Срце у јабуци”, Јабука

Садржај:

1. Наступ Инклузивног хора „Звуци у Јабуци“ и изложба портрета наших
корисника
2. Позоришна представа „Чаролија васкршње ноћи“
3. Камп на Златибору
4. Креативна керамичарска радионица у Панчевачком музеју
5. Наступ Инклузивног кора „Звуци у Јабуци“ и избожба портреба корисника у
Геронтолошком дому у Панчеву
6. Наступ Инклузивног хора на Међународном фестивалу у Сомбору
7. Смешна страна

Спортска страна:
1. Специјални Здравко
2. Патријархов благослов спортским прегаоцима
3. Пријем у Скупштини Србије
1. Припреме на Златибору
2. Припреме у Крагујевцу
3. Аплицирање за визу у амбасади САД
1. Један тим учи кроз игру
2. Првомајски турнир у Крагујевцу
3. Дружење у Новом Бечеју
1. Наше учешће на турнирима Специјалне олимпијаде
2. Наша Учећша Покрајинским спортским такмичењима
3. Ми на „паркету“ Пионира
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Позоришна представа "Чаролија васкршње ноћи"
„Мени је било ова прва представа у животу. Ишла сам са својим другарима и васпитачицом Олгицом
у Дом културе овде у Јабуци. Јако ми се свидело. Пуно је било деце на сцени. Имали су прелепе,
парене костиме. Дивно су певали. Песме су биле о Ускрсу, деци, двећу, звездама и зечевима. Чудила
сам се како тако мала деца знају да свирају клавир, виолину.
Заиста је изгледало као нека чаролија. Мој момак није хтео да иде, па сам ишла сама. Хтела сам баш
да видим како на сцени изгледа део сценографије које смо правили у дому са васпитачима и Каћом.
То је био један велики прозор са цвећем и мачком.
На крају представе су и нас прозвали и уручили нам захвалницу.”
Рада Марковић
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Наступ инклузивног хора у музеју града Панчева
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Креативна керамичарска радионица у Панчевачком музеју

„Када ме је васпитачица позвала да идем у Панчево да вајамо, мало сам се уплашио. Нисам био
сигуран шта ћу ја тамо да радим. Кренуло је нас 15 са васпитачицом Олгицом и Иваном. Лепо су нас
дочекали, дали су нам сокиће. Једна права сликарка и вајарка нам је показала своју изложбу. То ми
дало идеју. Милица нам је показала како се прави „Лала“. Ми смо направили пепељаре, мишеве,
лептире, баке, деке, фонтане, цветове ...
Глина је била добра, мекана. Кажу да су је донели из Вршца. Раднице из музеја су правиле фигуре са
нама заједно. Оно што смо ми сами вајали више им се свидело“.
Ово је саставио Саша Ђурак
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Наступ инклузивног хора „Звуци у Јабуци“ на отварању изложбе
портрета корисника у геронтолошком Дому у Панчеву

“Цео наш хор је оишао у Панчево.У Дому старих дочекали су нас оберучке.Позвали су нас на
вечеру.Дружили смо се са њима и јели питу са месом и јогурт.Дошла је и моја снаја.Одушевила се
како певамо.Причала је мом брату у немчкој и мом сину.Мени то много значи.
Дочло је пуно људи.Мене није било страх да певам од толике публике.После сваке песме јако су нам
тапшали.Стари људи су били јако срећни.Добро сам се провео.После наступа упознао сам се са
једним црногорцем.Мени је било лепо а видим и другима.Играли смо заједно кола, певали.
Тражили су да останемо још, а ми смо морали да журимо на аутобус.Други део хора се вратио
комбијем.
Волео бих јако да на следећи наступ дође мој син.”

Аца Земуновић
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Наступ Инклузивног хора у Дому старих
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Наступ инклузивног хора на међународном фестивалу „Hart in
harmony“ 12. Јуна у Сомбору

“Поново смо били гости Хора „Исон „ из Новог Сада.Позвао нас је Близанац да бирамо када
ћемо наступити.Јако сам се радовала што ћемо отићи у Сомбор.Пуно смо вежбала пред наступ, јер је
овај фестивал за нас некако најважнији.Водили су нас васпитачица Олгица и наша неговатељица
Лидија.
Рекли су нам да је то међународни фестивал који траје четри дана.Наш хор се са својим наступом
уклопио у други дан програма.
Имали смо прву музичку радионицу.Заједбно смо са другим хоровима учили песме.То је трајало око
три сата.
После тога смо отишли на салаш.Ручак је био на отвореном и тако нешто још нисам видела.Дан је био
врео.Нама је било лепо јер смо пили хладна пића.Мој Аца ми је донео чак два парчета торте.Онда смо
се возили заједно и фијакером.Е.... то треба доживети.Сомбор и фијакер као у песми.Гледали смо и
неку луткарску представу, врло лепу.
И на крају-концерт.У центру Сомбора.Како је то леп град, као да није код нас.Пуно публике, пуно
песме.Било ј екао у сну...”

Мира Петин Рац
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Опуштено
дружење са члановима инклузивног хора након наступа
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Св. Илија – 2. август, сеоска слава
Наступ инклузивног хора
Позвани смо да као хор дамо свој допринос за Св. Илију. Сва деда из дома воле овај празника, јер је
тада вашар и рингишпил. И људи из села изађу си да прошетају.
Лепо смо певали. Публика се одушевила. Певали смо 5 композиција: Тјело Христово, Богородице
Дјево, Дом палме њишу гране, Мени требаш ти, Оно као љубав...
Након наступа, сви су честитали васпитачици Олгици као диригенту. Ја сам била јако поносна што
самнаступила као певач. Васпитач Иван ме је похвалио. Овог пута смо певали само духовну и забавну
музику, јер су тако тражили од нас. А ми смо то умели. Ја сам се јако лепо нашминкала. И мени су
честитали. Баш сам била срећна.
Писала: Јоланда
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Наступ инклузивног хора на сеоској слави
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СПОРТСКА СТРАНА
СПЕЦИЈАЛНИ ЗДРАВКО

Наш дом је 23 марта угостио екипу телевизије „ПРВА“. Један од аутора емисија „Експлозив“ Ана
Драгојевић спрема причу о нашем кориснику Живановић Здравку. То је топла људска прича о
његовом животу у нашем дому. Прича испричана кроз виђење његовог васпитача Караклић Ивана,
тренера Јовановски Марјана, другара Стевановић Томислава и Вуксановић Славка. Прича о његовим
достигнућима, интересовањима, сновима и надама. Прича о његовом животу пре, по смештају у
Дом и какве му је промене све то донело.
Ко жели да погледа ову причу то може видети на сајту:
www.prva.rs/web-tv/info/exploziv/17533/exploziv од 27.03.2015
под насловом: „Специјални Здравко”.
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Патријархов благослов спортским прегаоцима

Благослов Његове Светлости Патријарха српског г. Иринеја

Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј примио је данас, 8. јула 2015. године, у
Патријаршији српској у Београду представнике и чланове Спортског удружења Специјална
олимпијада Србије.

Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј је благословио чланове матичног спортског
савеза који окупља децу и омладину са посебним потребама пред њихово учешће на овогодишњем
највећем спортском такничењу - Специјалним летњим олимпијским играма које ће од 21. јула до 4.
августа бити одржане у Лос Анђелесу, САД. Патријарх је пожелео пуно успеха српској спортској
делегацији изразивши уверење да ће као и увек достојанствено представљати нашу земљу и
обрадовати наш народ бројним одличјима и наградама са овог такмичења.
За Специјалне летње олимпијске игре кваливиковало се 88 спортиста и 22 тренера из
Србије, а очекује се наступ преко 7500 спортиста и 2500 тренера из преко 160 земаља. Специјална
олимпијада Србије је матично спортско удружење основано у Београду 2002. године са задатком да
окупи и организује спортске клубове за децу и омладину са посебним потребама. Савез чини 12
клубова из 12 градова Србије са преко 2900 спортиста. Циљ удружења је да организује тренинге и
такмичења особа са интелектуалном ометеношћу у нашој земљи са циљем поправљања квалитета
њиховог живота и интеграције у друштво.
На пријему у Патријашији били су и спортисти из нашег спортског клуба „Спортско
срце“.
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Пријем у Скупштини Србије

Премијер Вучић и министар Удовичић са стипендистима Специјалне олимпијаде
Србије у Скупштини Србије.
Живановић Здравко члан спортског клуба особа са интелектуалним
потешкоћама „Срце у јабуци“ и члан репрезентације Специјалне Олимпијаде Србије у
фудбалу постао је стипендиста Министарства спорта Републике Србије.
Живановић је 2014. године на Европском првенству Специјалне
Олимпијаде у Антверпену освојио са својим другарима златну медаљу, и тиме је
испунио услов да буде стипендиста Министарства спорта Републике Србије. Тим
поводом Живановић је присуствовао свечаном пријему у Народној Скупсштини у
Београду са стипендистима из целе Србије.
Премијер Александар Вучић и министар омладине и спорта Србије Вања
Удовичић приредили су пријем за стипендисте Министарства омладине и спорта
Србије. „Стипендије које ви добијате нису велике, али је држава дала колико је имала
и могла у овом тренутку и тиме исказала захвалност за све оно што сте учинили за њу
на спортском пољу“ рекао је у обраћању стипендистима премијер Вучић.: „Желим
вам много победа и медаља, али и да останете добри људи и да вас време не поквари“.
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ПРИПРЕМЕ НА ЗЛАТИБОРУ 23.06.-26.06.2015.

Било је лепо на Златибору. Шетали смо, трчали и тренирали фудбал. Ја сам пошао да
помогнем нашим девојкама да се добро спреме за Америку. Дошла су и нека деца из Ужица па сам
ишао код њих да се дружимо. Били смо на кафи и да гледамо дочек Српских фудбалера код
Скупштине. Сви у кафани су се радовали и навијали. Један дан смо били на језерo на Златибору. Били
смо на пици и гледали смо биоскоп. Купио сам на пијаци поклоне. Почела је киша и звали смо комби
да нас врати у одмаралиште. Кад је у четвртак возач Горан дошао да нас врати у Дом није ми се
ишло.
Писао : Живановић Здравко

22

ПРИПРЕМЕ У КРАГУЈЕВЦУ

Од 30.05-06.06 одржале су се завршне припреме за Игре у Лос Анђелсу. Као тренер јако сам
задовољан постигнутим напретком. Екипа није била комплетна због обавеза партнера око школе.
Остали су дали свој максимум. Уколико имамо бар мало спортске среће надам се добром резултату у
ЛА-у.
Тренер Јовановски Маријан
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АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ВИЗУ У АМБАСАДИ СЈЕДИЊЕНИХ
АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА У БЕОГРАДУ

Том приликом начињена је ова фотографија која је са овом поруком била постављена на
њиховом сајту.
Део
репрезен
тације
Србије,
међу
њима и
чланови
нашег
клуба
“Спортск
о срце”,
. са
помоћни
ком
Америчк
ог
амбасадо
ра у
Србији господином Гордоном Дугуидом.

Захваљујемо Америчкој Амбасади на лепим жељама.
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Један тим учи кроз игру

KK Crvena zvezda
Присутнима се обратио и Драгослав Новевски, будући МВП пројекта и
поручио Луки Митровићу да га чека на терену.

Кошаркашки клуб Црвена звезда Телеком наставља са својим друштвено одговорним
пословањем, овог пута у сарадњи са Евролигом и Специјалном Олимпијадом Србије. Од ове сезоне
Црвена звезда Телеком узела је своје активније учешће креирањем акције под називом Learning2Play
– Кроз игру учимо. Циљ је да се подигне свест о проблему великог броја неписмених у Србији и да
наравно подигне свест о бољој и успешнијој друштвеној интеграцији особа са сметњама у
интелектуалном развоју. Целокупну акцију здушно су подржали Телеком Србија, ИДЕА и ЕвроГиунти. Овај, Звездин ONE TEAM пројекат под називом Learning2Play (Кроз игру учимо) оцењен је
као најбољи од стране Евро лиге у протеклој сезони.
Наш корисник Новески Драгослав био је активно укључен у овај пројекат као промотер.
Снимљено је његово видео обраћање које је емитовано на конференцији за штампу приликом најаве
овог пројекта . Овај видео запис постављен је на YOU TUBE и има преко 1000 прегледа.
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ПРВОМАЈСКИ ТУРНИР У КРАГУЈЕВЦУ
Због лоших временских прилика, традиционални „Првомајски турнир“ завода Мале Пчелице одржан
је 13. маја. Турнир је одржан на терену „Кошница“ у оквиру Завода. Био је то прелеп сунчан дан,
идеалан за спортска надметања. Такмичења су била организована у следећим спортским
дисциплинама: фудбалу, атлетици (трчање на 100м , скок у даљ) и надвлачењу конопца.

Осим домаћина екипе Крагујевца учесници су били и корисници Дома у Ветернику, Старог Леца,
Сремчице, Јабуке, а такође и ђаци из Специјалне школе Крагујевца. У фудбалу прво место је
припало другарима из Дома у Сремчици, друго место наша екипа из Јабуке, а треће место екипа из
Старог Леца. На овом турниру ја сам био голман. Нисам примио ни један гол. Финале смо изгубили
на пенале. Нисам успео да одбраним последњи пенал. Радујем се што сам видео поједине старе
другаре и васпитаче из Крагујевца.
Писао: Томајек Перица
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Дружење у Новом Бечеју поводом домске Славе

“ У Нови Бечеј смо ишли ја, Зорица Марковић, Кечић и возио нас је Жика. Било ми је лепо у Новом

Бечеју. Играли смо игре без граница. Победио сам у једењу кремпита без руку. Гађали смо пирамиду од
пластичних чаша малом лоптицом. Везаних очију смо пробавали и погађали шта једемо. Играо сам и
стони тенис.
Лепо смо се дружили са другарима из осталих домова. После такмичења ручали смо и кренули назад у
Јабуку.”
Писао: Јосип Добеш
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НАШЕ УЧЕШЋЕ НА ТУРНИРИМА СПЕЦИЈАЛНЕ ОЛИМПИЈАДЕ
СРБИЈЕ У МАРТУ,АПРИЛУ,МАЈУ И ЈУНУ

На такмичењима Специјалне Олимпијаде Србије у протеклoм периоду учествовали смо на
следећим турнирима:
28.02. Kрагујевац - пливање мушка и женска екипа (4+2) такмичара
21.03. Зрењанин – стони тенис мушка и женска екипа (2 -2) такмичара
18.04. Ниш - одбојка женска екипа 4 спортиста + 4 партнера
25.04. Врање – одбојка мушка екипа 4 спортиста + 4 партнера
14.06. Панчево - фудбал женска екипа, 4 спортиста + 4 партнера
Наши спортисти су на овим такмичењима показали пре свега жељу да се у спортском духу
такмиче, да покажу оно најбоље и да са осмехом и радошћу прихвате победе и поразе на терену.
Залагање на тренинзима и енергија коју су уложили донела је и веома добре резултате, тако да је било
много разлога за осећај задовољства постигнутим спортским резултатима. Учешће наших радника као
партнера на овим турнирима довело је до новог односа радник –корисник.

Наше екипе
су у својој дивизији на овим турнирима заузеле једно прво и два друга места што је велики успех. У
пливању смо освојили 1 златну, 2 сребрне и 1 бронзану медању, док смо у стоном тенису освојили 2
сребрне и 2 бронзане медаље. Честитамо нашим корисницима и желимо им још боље резултате у
будућности.
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Наша учешћа на Покрајинским спортским такмичењима у 2015. години

Покрајинска спортска такмичења у овој години одржана су:
Суботица 29.04-2015 – мали фудбал и стони тенис
Сремска Митровица 08.05.2015 – атлетика и кошарка
Постигли смо следеће резултате:
Мали фудбал – 1 место
Стони тенис – 1 место
Кошарка - 3 место
Атлетика - 2 место екипно
Појединачно : Денћан Александар скок у даљ – 2 место
Краснић Вебија трчање 100м – 3 место
Томашек Драгомир бацање кугле - 2 место

Суботица нам
постаје омиљен град. По други пут у овом граду наши фудбалери дижу пехар намењем победнику
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МИ НА ПАРКЕТУ ПИОНИРА
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28. мај и манифестација ”Заједно до победе” у Пиониру.
Велико ХВАЛА онима који су били синоћ уз нас, учествовали у мечевима и бодрили нас.
Некоме сте улепшали дан. Хвала нашим спортистима и тренерима ових хероја и њиховим
породицама и волонтерима на најбољој подршци са трибина!
Хвала другарима из 24 минута са Зораном Кесићем - Званична страница и Њуз.нет који су оставили
срце на терену, Дарку Ђорђевићу оперском певачу из Народног позоришта што се химна Србије
орила Пиониром (а после му наш одбојкаш Иги парирао на терену), Бокију Перићу и Кристини
Раденковић на штимунгу и ускакању у меч када је било густо, Шкабу који је незванично проглашен
за МВП-ја И фудбала и баскета, капитенима апсолутних шампиона синоћ Вањи Грбић и Андрији
Герић, Вањи (у патикама) што је показала да и ван твитера зна шта је храброст и куражност, либеру
Јелисавети Орашанин, Маријани Мићић голману на клупи, Александру Радојчићу на најбољим
штуцнама на манифестацији, глумцима Милану Марићу и Милошу Влалукину на интензивним
реакцијма на сваки постигнут го, момцима из ФМПа на фер плеју и по којој банани, Филипу
Сунтурлићу из КК Црвена Звезда на другарским саветима у пресудном тајм-ауту, Стефану Бундалу
који је упркос повреди колена успео да буде заједно са нама Аца Информација вечери, Зорану
Стојадиновићу директној подршци нашим тимовима из Барсе, вођама навијача Невени Божовић са
једне и Марчелу и Филтерима са друге стране, али и корумпираним судијама сва три меча.
Спортски поздрав послат је синоћ из Пионира свима који нас чују и виде.
Настављамо: ЗаједноДоПобеде
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