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Den autismu – Celosvětová akce „Rozsviťme se modře“ v Pardubicích
21. 3. 2016
Nejen Pardubice se rozsvítí 1. 4. modře. Pardubice, ale i další města v kraji, se od 1. 4.
zahalí do modré barvy na podporu lidí s Poruchami autistického spektra (PAS). Tato
aktivita probíhá v celém světě pod názvem Light it up blue (Rozsviťme se modře) a majitelé
veřejných a soukromých budov, školy, úřady i soukromé domy tak dávají najevo podporu
lidí s PAS a otevřenost komunikace s nimi, protože právě tito lidé porozumění a komunikaci
potřebují nejvíce.
„Rozsviťme se modře“ probíhá v Pardubicích i Pardubickém kraji od 1. 4. 2016 a to v rámci akce
Den autismu, který připadá na 2.4. Akce se konají již po čtvrté a jejich cílem je rozšířit povědomí
o problematice PAS a tím přiblížit nelehkou situaci rodin s dětmi i těch, kteří o ně pečují.
„Akce Light it up blue měla u nás vloni velký úspěch. Zapojila se řada veřejných i soukromých
budov, města z jiných krajů i široká veřejnost. Letos čekáme větší zapojení i škol, restaurací
obchodů atd. Lidé nás mohou podpořit například modrými světýlky v oknech, nebo modrým
oblečením, stačí málo, jde o to vyjádřit solidaritu a podporu lidí s PAS,“ vysvětlila
spoluorganizátorka akce ředitelka Dětského rehabilitačního centra a školky LENTILKA, která
podporuje děti s PAS.
Kdo všechno se v Pardubicích zapojí do Light up blue přiblížila Hana Janiková z Rodinného
Integračního Centra (RIC): „V Pardubicích se do akce zapojí jako vloni radnice, Východočeské
divadlo, budova ČSOB Pojišťovny, Kunětická hora, Tip Sport aréna, restaurace Sv. Patrick, ale
nově i Krajský úřad, škola Svítání, kavárna U 4 prstů a Apatyka. Svítit bude opět i RIC a
LENTILKA“.
Podpora lidí s PAS Light it up blue je ve světě oficiálně připisována 2. 4. Díky časovému posunu a
Dni autismu můžete v Pardubicích i celé České republice svítit modře již od pátku 1. 4. Akce na
podporu lidí s PAS se v Pardubicích i okolí konají během celého měsíce dubna.
Organizátoři spolu s partnerskými organizacemi připravili na celý duben přednášky, konference
i dny otevřených dveří v organizacích, školách a centrech, které lidi s PAS podporují. V řadě
veřejných i soukromých budov v Pardubicích budete také moci během dubna číst vzkazy lidí
s PAS a těch, které o ně pečují. Vzkazy jsou součástí výstav „Co nám dělá radost“.
Spoluorganizátory akce jsou LENTILKA - Dětské rehabilitační centrum, Rodinné Integrační
centrum, partnerské organizace z celého Pardubického kraje, ale i Naděje pro autismus.
Vše ke dni autismu i celý program je k nalezení na http://drc-lentilka.webnode.cz/den-autismu2016/ či http://www.ric.cz/aktivity-ke-dni-autismu-2016.html.
Kontakt: Gabriela Bělková – Dětské rehabilitační centrum a školka LENTILKA,
belkova@drclentilka.cz, +420 733 724 538

Hana Janiková – Rodinné Integrační Centrum, hana.janikova@ric.cz, +420 739 025 071.

