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Подршка ученицима са сметњама у развоју
Школу за основно и средње образовање „Иво Лола Рибар“, у којој од 2014.
постоји Спортски клуб „Световид“, посетио је градоначелник Краљева др Предраг
Терзић, са члановима Градског већа града Краљева задуженим за здравство и
спорт, Горданом Стојковић и Иваном Бунарџићем, и представницом Јавног
предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево.
Градоначелник је истакао да начин функционисања школе и услови за рад у
њој нису непознати представницима града јер су већ били у посети школи.
„Још тада смо разговарили о могућностима да помогнемо овој деци и један
од начин је и помоћ клубу „Световид“. И ова деца, као и свака друга, треба да
имају могућност да се баве разним спортовима и да кроз те активности могу да
оду у друге градове, државе, да се упознају са људима који имају сличне
проблеме, да разговарају са њима и да се друже“, рекао је градоначелник.
Он је истакао да је град направио одличан потез помогавши клубу
„Световид“ додељивањем новчаних средстава и изразио наду да ће оваквих
иницијатива за помоћ још бити и да ће град Краљево увек излазити у сусрет.
Градоначелник је најавио и да је, програмом уређивања грађевинског
земљишта за ову годину, предвиђена реконструкција десне стране Улице војводе
Путника, у оквиру које ће бити направљена тактилна стаза, којом ће особе које
имају оштећен вид моћи да се крећу и да на лакши и бољи начин сазнају путању
којом треба да оду до свог одредишта.
„Мислим да у будућности треба више пажње да посветимо особама са
инвалидитетом, без обзира о којој врсти инвалидитета се ради“, поручио је
градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
Клуб „Световид“ окупља децу са сметњама у развоју, без обзира да ли
похађају школу „Иво Лола Рибар“ или су у инклузивном образовању у редовним
школама. Циљеви клуба су да промовише васпитну и образовну функцију спорта,
организација и учествовање у спортским дешавањима у земљи и шире, будући да
је спорт од изузетног значаја за чанове овог клуба, посебно када је у питању
њихов комплетан психофизички развој. Како кажу запослени у школи, спортских
дешавања нису имали због недодстатка финансијских средстава, али су,
захваљујући граду Краљеву, сада у могућности да учествују на међународном
турниру у стоном тенису у Словенији. Ипак, ученица ове школе и чланица
„Световида“ Емина Маринова, на међународном турниру у Словенији, освојила је
треће место и пехар у такмичењу у бадминтону.
Према речима директорке школе Маријане Минић, примарна идеја за
оснивање клуба је била укључивање деце са сметњама у развоју ма коју школу да
похађају.
„Ученици наше школе су укључени кроз разне спортске активности,
такмичења и физичко васпитање. Раде са стручњацима који су професори
физичког васпитања, дефектолошки оспособљени и имају могућности да се
рехабилитују и баве спортом. Деца са сметњама у развоју која су у редовним
школама нису у могућности да добију стручну подршку и на тај начин остваре
максималне потенцијале и психофизичке способности“, каже директорка.

Према њеним речима, поред ангажовања у стоном тенису, атлетици,
кошарци, куглању, одбојци и бадминтону, једна од планираних, и веома важних,
активности је пливање, у коју ће, у зависности од средстава, укључити и децу из
редовних школа.

