Tisková zpráva
Den autismu 2016 – Modrý průvod
Modrý průvod pořádaný na podporu osob s poruchami autistického spektra (PAS) vyrazí
v pátek 1. 4. v 9,00 hodin od Tipsport arény Pardubice. Vrcholem průvodu bude setkání se
zástupci města, kraje, poslanecké sněmovny na Pernštýnském náměstí a společné vypuštění
modrých balónků.
Modrý průvod je vyjádřením podpory osob s autismem. Zúčastnit se může každý a svoji podporu
vyjádřit například modrým oblečením, modrým šátkem, modrou stuhou… Trasa průvodu
povede od Tipsport arény k ČSOB Pojišťovně, dále přes třídu Míru až na Pernštýnské
náměstí, kde proběhne vyvrcholení akce. Akci zaštiťuje již druhým rokem ČSOB Pojišťovna.
Hlavním programem Modrého průvodu bude klaun Ferda, který bude bavit všechny přítomné
celý průvod a především s připraveným programem na Pernštýnském náměstí. Zde se účastníci
průvodu setkají se zástupci města, kraje, osob s PAS i těmi, kteří o ně pečují.
„V 10:30 hodin pak vypustíme na náměstí modré balónky. Modrá barva je barvou komunikace,
s kterou mají lidé s PAS největší potíže. Let modrých balónků pak naznačuje cestu veřejnosti
k lidem s diagnózou PAS.“ uvedla spoluorganizátorka akce z rehabilitačního centra a školky
LENTILKA, Gabriela Bělková.
V pátek 1. 4. bude v Pardubickém kraji také spuštěna celosvětová akce Light it up blue
(Rozsviťme se modře). Některé veřejné i soukromé budovy, školy, restaurace i úřady se v tento
den nasvítí modře a vyjádří tak podporu lidem s PAS a svojí vstřícnost v komunikaci s těmito
lidmi. „U nás se zapojí řada budov v Pardubicích i celém kraji, mohou se zapojit samozřejmě
i jednotlivé domácnosti, obchody i restaurace. Každý může podporu pro osoby s PAS vyjádřit
způsobem, který mu je nejbližší. Někdo rozsvícením modrého světla, někdo oblečením a někdo
přijde vypustit modré balónky do našeho průvodu,“ dodala k akci Hana Janiková,
ředitelka Rodinného Integračního Centra.
Modrý průvod je součástí osvětových akcí ke Dni autismu v Pardubickém kraji s názvem:
„Mám svůj svět, ale mám Vás rád“, které se konají letos již po čtvrté. Jde o akci, která se snaží
poruchy autistického spektra, jejich projevy a dopad na lidský život přiblížit široké veřejnosti.
Akce ke Dni autismu budou probíhat celý duben v Pardubicích i Pardubickém kraji.
Veřejnost se může těšit na výstavy se silnými příběhy lidí s PAS i těch, kteří o ně pečují.
Organizátoři připravili také konference, přednášky i dny otevřených dveří center, která lidem
s PAS pomáhají. Spoluorganizátory akce jsou Rodinné Integrační centrum, Lentilka - Dětské
rehabilitační centrum a partnerské organizace pracující s rodinami s dětmi a dospělými s PAS.
Vše ke dni autismu i celý program je k nalezení na http://www.ric.cz/aktivity-ke-dni-autismu2016.html a http://drclentilka.cz/den-autismu-2016/
Kontakt:
Hana Janiková – Rodinné Integrační Centrum, hana.janikova@ric.cz, 739 025 071.
Gabriela Bělková – LENTILKA-Dětské rehabilitační centrum, belkova@drclentilka.cz, 733 724 538.

