Modrý den s ČSOB Pojišťovnou a výstava vzkazů
„CO NÁM DĚLÁ RADOST“ v Pardubicích
Druhý duben je dnem, který je známý jako světový den porozumění autismu. Při této
příležitosti probíhá mnoho akcí napříč celou Českou republikou, které nám mají
připomenout autismus jako takový. Pardubice nejsou výjimkou. Naopak celý duben
se v Pardubicích nese ve znamení modré barvy, která je barvou komunikace
a která symbolizuje chápání, sdílení a porozumění autismu veřejností.
Osvědčená spolupráce s ČSOB Pojišťovnou se pozitivně promítla i v letošním již 4. ročníku
Modrého průvodu, který probíhal v Pardubicích 1. dubna 2016. Modrý průvod si klade za cíl
rozšíření povědomí o poruchách autistického spektra (dále PAS) a podporuje pochopení lidí
a dětí s PAS. „ČSOB Pojišťovna pomohla zajistit organizaci akce, dodala modré balónky,
které již neodmyslitelně k průvodu patří a jejich zástupci se zúčastnili také samotného
průvodu“ uvedla Bc. Iveta Borovcová, sociální pracovnice Rodinného Integračního Centra.
Za podpory místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské a pana náměstka
primátora Mgr. Jakuba Rychteckého, byl zahájen Modrý průvod, který slavnostně vycházel
v 9,00 hod od Tipsport Areny v Pardubicích. Průvod procházel kolem ČSOB Pojišťovny přes
tř. Míru, až k Východočeskému divadlu, kde byly připraveny další aktivity nejen pod
taktovkou klauna Ferdy. Za asistence významných osobností našeho kraje, ze kterých
můžeme jmenovat např. poslance parlamentu ČR Pharm.Dr. Jiřího Skalického, Ph.D.,
náměstka primátora Pardubic Ing. Jana Řehounka nebo také ředitele Východočeského divadla
v Pardubicích pana Petra Dohnala, se po desáté hodině začaly hromadně balónky vznášet nad
střechami Východočeského divadla. I přes nepřízeň počasí a poměrně chladný dubnový den
byla účast obrovská.

Po velmi úspěšném průvodu a vypouštění balónků jsme přešli do krásného prostředí
krajského úřadu, kde herci Východočeského divadla v Pardubicích, manželé Novotní,
slavnostně otevřeli výstavu vzkazů „Co nám dělá radost“. Slavnostní otevření výstavy
podpořila také ZŠ a Praktická škola Svítání se svou taneční skupinou Amare, která předvedla
precizně secvičené taneční vystoupení se stejnojmenným názvem. Slova se také ujali
a symbolickou stužku o zahájení výstav v pardubickém kraji přestřihli - primátor města
Pardubic Ing. Martin Charvát, první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za
zdravotnictví Ing. Roman Línek, MBA nebo Ing. Pavel Šotola, radní zodpovědný za sociální
věci a neziskový sektor.

Vzkazy však nejsou vystaveny pouze v budově krajského úřadu. Vzkazy najdeme dále také
v autobusech a trolejbusech MHD, na pardubické radnici, ve VČD, Aquacentru, Atrium
Paláci, prostorách ČSOB Pojišťovny, Tipsport Aréně, na Konzervatoři Pardubice, na
Univerzitě Pardubice, Kunětické hoře, v kavárně Apatyka, v restauraci Sv. Patrick, budově
hlavního nádraží, v řadě MŠ i ZŠ a v partnerských organizacích věnujících se lidem s PAS.
„Přípravy nejen modrého průvodu, ale také všech akcí během dubna jsou organizačně velmi
náročné, proto využíváme skvělé spolupráce s pardubickou univerzitou a SPŠE a VOŠ
Pardubice, kdy nám studenti těchto škol ochotně pomáhají se všemi přípravami i samotnou
organizací jednorázových akcí v měsíci dubnu“ pochvaluje si spolupráci Mgr. Pavla Vltavská
z RIC a zároveň by touto cestou chtěla poděkovat nejen studentům, ale také vedení škol za
umožnění této nemalé pomoci.
Více podrobností o Modrém dni naleznete na webových stránkách Rodinného Integračního
Centra a DRC Lentilka. V mediích je možno shlédnout podrobnosti v záznamech
Východočeských zpráv (VČZ) a Českého rozhlasu (ČR), v článku TV Zubr (TV Zubr)
a Pardubického kraje (Pardubický kraj).

