T L A Č O V Á S P R Á V A, 28. apríla 2016
Vyhodnotenie súťaže MODRÁ FOTKA
V rámci celosvetového dňa povedomia o autizme sme v Autistickom centre Andreas požiadali
verejnosť, aby sa čo najviac ľudí, komunít oblieklo 2. apríla do modra a aby sme tak spoločne
a naraz vyjadrili úctu ľuďom s autizmom a najmä rodinám a organizáciám, ktoré sa o deti
s autizmom starajú. Modrá farba je farbou komunikácie a práve v tejto oblasti sú ľudia s
autizmom najviac znevýhodnení. Tiež sme ľudí požiadali, aby fotky priebežne posielali do našej
súťaže MODRÁ FOTKA 2016, ktoré sme následne zverejňovali na facebookovej stránke centra
Andreas.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do modra obliekli a tiež za všetky zaslané aj nezaslané fotky.
Vyberali sme v troch kategóriách: 1. kategória = fotku s najviac „páčikmi“ spomedzi fotiek
zaslaných od organizácií, 2. kategória = najpáčivejšiu fotku od konkrétnych rodín, komunít,
priateľov... a 3. kategória bola skupina fotiek, medzi ktorými sme hľadali najviac modrej,
kreatívny prístup alebo len „modrý“ pocit, ktorý z atmosféry danej fotky vyžaroval.
1. kategória = najviac páčikov (50) získala fotka z MŠ Iľjušinova z Bratislavy. Oceňujeme
celú sériu fotiek, rýchlosť zaslania a opakovanú účasť v našej súťaži. Na ďalších
miestach skončili Spojená škola J. Rumana z Liptovského Mikuláša (14 páčikov)
a SPOSA Banská Bystrica (13 páčikov).
2. kategória = najviac páčikov (65) získala mamička pani Lipková so synom Lackom, tesne
za ňou skončili študentky špeciálnej pedagogiky UK z Bratislavy s jarnou fotkou (63
páčikov) a na pomyslenom treťom mieste (45) sa umiestnila pani Slezáková so synom.
3. kategória = rozhodovali sme sa medzi troma fotkami, a to fotkou z Regionálneho
edukačno-sociálneho centra Nové Zámky (14 páčikov), ktorá sa stala pre túto kategóriu
víťaznou, fotkou od mamičky pani Mazurovej (13 páčikov) a fotkou zívajúceho
dievčatka zo SPOSA Turiec (11 páčikov).
4. čestné ocenenia udeľujeme Jarnej brigáde zo Sološnice a Modrým kamarátom
z Bratislavy.
Autorov víťazných fotiek sme odmenili knižným cenami a DVD s dokumentom režiséra Jara
Vojteka Tak ďaleko, tak blízko, z našej produkcie.
Ešte raz ďakujeme, že ste s nami a že sme spolu. Krásne to vyjadrili študentky, ktoré ku svojej
fotky napísali: „Autizmus sa k nám prihovára, je čas počúvať. Nesúďme autistov za to, že nie sú
ako my. Dovoľme im, aby rozprestierali ,,konáre" ich života neobmedzene dokorán, a aby sa aj
oni mohli tešiť z rozkvitnutého stromu bytia. Nechajme ich zažiariť v ich plnej kráse a
jedinečnosti.“

Tešíme sa a ďakujeme za priazeň.
Lucia Gvozdjáková za Autistické centrum Andreas

Víťazné fotky zo súťaže MODRÁ FOTKA 2016

1.MIESTO = víťaz 1. kategórie MŠ Iľjušinova, Bratislava

2.MIESTO v 1. kategórii Spojená škola J. Rumana, Liptovský Mikuláš

3.MIESTO v 1. kategórii SPOSA Banská Bystrica

1.MIESTO = víťaz 2. kategórie Pani Tatiana Lipková Mrocková so synom Lackom, Pernek

2.MIESTO v 2. kategórii Študentky špeciálnej pedagogiky na UK z Bratislavy

3.MIESTO v 2. kategórii Pani Erika Slezáková so

synom, Veľké Uľany

1.MIESTO = víťaz 3. kategórie Regionálne edukačno - sociálne centrum Nové Zámky (vľavo)
2. a 3.MIESTO v 3. kategórii SPOSA Turiec (vpravo)

2. a 3 MIESTO v 3. kategórii Pani Dušana

Mazorová s dcérou, Bratislava

Čestné ocenenie = jarná brigáda Obecný úrad, Sološnica

Čestné ocenenie = modrí kamaráti Janka Žitňanská, Viera Dubačová, Martin Poliačik a Janko

Orlovský, Bratislava
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