T L A Č O V Á S P R Á V A, 9. mája 2019
Vyhodnotenie súťaže MODRÁ FOTKA

V rámci celosvetového dňa povedomia o autizme sme v Autistickom centre Andreas
požiadali verejnosť, aby sa čo najviac ľudí oblieklo 2. apríla do modra a aby sme tak spoločne
a naraz vyjadrili úctu ľuďom s autizmom a najmä rodinám a organizáciám, ktoré majú deti
s autizmom v starostlivosti. Modrá farba je farbou komunikácie a práve v tejto oblasti sú ľudia
s autizmom najviac znevýhodnení. Požiadali sme ľudí, aby nám do konca apríla 2019 poslali
svoje fotky do našej súťaže MODRÁ FOTKA 2019, ktoré sme priebežne zverejňovali
na facebookovej stránke centra Andreas.
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa do modra obliekli, odfotili sa a fotografie nám poslali.
Celkom nám prišlo viac ako 44 fotografií. Vyberali sme v dvoch kategóriách:
SKUPINA V MODROM a SVET JE MODRÝ.
Najviac páčikov v kategórii SKUPINA V MODROM a teda aj najvyššie ocenenie získala fotka
„TRI V MODROM“ (288 páčikov). Fotku poslala do súťaže pani Jana Ružbarská.
Na pomyslenom druhom mieste sa umiestnila fotka študentiek Liečebnej pedagogiky prvého
ročníka magisterského stupňa na UK v Bratislave (168 páčikov) a na treťom fotka študentiek
1. magisterského ročníka Špeciálnej pedagogiky tiež na UK v Bratislave (102 páčikov).
Najviac páčikov v kategórii SVET JE MODRÝ získava fotka syna, ktorú nám poslala pani Dana
Rybanská (349 páčikov). Na druhom mieste sa umiestnila fotka Tobiaska – syna pani Petry
Póšovej (176 páčikov) a na treťom fotka otca so synom na ZŠ Hálková v Bratislave, ktorú poslal
pán Pedro Bohuš (169 páčikov).
Autistické centrum Andreas sa rozhodlo naviac oceniť nasledujúce fotky – fotku zo ZŠ
TRNAVÁ HORA, ktorú poslala pani Gazdíková „ZA NAJVIAC MODRÝCH KAMARÁTOV NA FOTKE“,
modrú dvoj-fotku Tomáška a Lukáška Krivošíkových, ktorú poslala ich mama a fotku „RODINY
V MODROM“, ktorú sme zabudli uverejniť, za čo sa pani Turiničovej ospravedlňujeme.

Autorov víťazných fotiek sme odmenili knižným cenami, úžitkovou keramikou z našej dielne a
filmami tematicky spojených s autizmom.

Ešte raz ďakujeme, že ste s nami a že sme spolu. Krásne to vyjadrili študentky, ktoré ku svojej
fotke napísali: „Majme otvorené srdce a odvahu vidieť tajomstvo jedinečnosti autizmu. Byť
odlišný, neznamená byť zlý. Nemusíme robiť veľké kroky, stačí keď budú viesť správnym
smerom.“

Lucia Gvozdjáková za Autistické centrum Andreas

Víťazné fotky v kategórii SKUPINA V MODROM

1. MIESTO pre fotku syna od Jany
Ružbarskej (288 páčikov)

2. MIESTO pre fotku študentiek Liečebnej
pedagogiky UK v Bratislave (168 páčikov)
3. MIESTO pre fotku študentiek
Špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave
(102 páčikov)

Víťazné fotky v kategórii SVET JE MODRÝ

1. MIESTO pre fotku syna od Dany
Rybanskej (349 páčikov)

2. MIESTO pre fotku Tobiaska,

3. MIESTO pre fotku otca so synom

syna pani Petry Póšovej (176 páčikov)

na ZŠ Hálková v Bratislave (169 páčikov)

Ocenenie „ZA NAJVIAC MODRÝCH KAMARÁTOV“
pre fotku zo ZŠ Trnavá Hora

Ocenenie „ZA SOLIDARITU“
za fotku Tomáška a Lukáška

a rodine v modrom
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