
JESTEŚMY DLA DZIECI
I ICH RODZIN



Kochani,

Choroba dziecka to najgorsze, co może przytrafić się każdemu rodzicowi. Bez względu na to, czy pojawia się tuż przy narodzinach, czy 
dopada później, jest równie bolesna i trudna do zaakceptowania. Fundacja Oswoić Los nie powstała przypadkowo. Patronką i inspiracją 
do jej założenia jest dziewczynka o pięknych oczach i zniewalającym uśmiechu – Hania – nasza młodsza, niepełnosprawna córeczka. 
Z założenia jest to miejsce, które ma pomagać i dawać siłę, gdy tej brakuje. Są tu wspaniali ludzie, którzy swoją energię, czas, 

umiejętności i doświadczenie w dużej mierze charytatywnie poświęcają na rozwój i działanie Fundacji. 
Naszą misją jest realizacja hasła „Jesteśmy dla Dzieci i ich Rodzin”.

Dziecko jest bezsprzecznie najważniejszym dobrem, nie możemy jednak zapominać, że stanowi część Rodziny. Stąd przywiązujemy 
ogromną wagę do stałego i bezpośredniego kontaktu z rodzinami, które nierzadko potrzebują wsparcia psychologicznego, prawnego, 
czy po prostu rozmowy. Śledzimy losy każdej z nich, natychmiastowo reagując na powstałe potrzeby. Staramy się też aktywizować 

rodziców do działania, pokazując możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy oraz samorealizacji zawodowej.

Wsparcie Fundacji Oswoić Los nie kończy się na pomocy finansowej udzielanej podopiecznym. 
To tylko mały fragment tego, co ofiarowujemy ludziom, którzy chcą sobie pomóc.

Dbamy o rodziców i opiekunów chorych dzieci, zdając sobie sprawę z tego, jak ważna dla walki o zdrowie dziecka jest ich siła 
i dobre samopoczucie. Organizujemy coroczne, kilkudniowe spotkania, w ciekawych miejscach, przeznaczone właśnie dla rodziców  

i opiekunów chorych dzieci tak, aby mieli możliwość wzajemnego poznania się, a przede wszystkim – odpoczynku i oderwania od
trudnej codzienności. Nie zamykamy się na rodziny, w których oboje rodziców pracuje. 

Kryterium finansowe nie jest wyznacznikiem pomocy.

Robimy wszystko, aby zarówno dzieci, jak i ich najbliżsi, czuli się ważni 
i otoczeni kompleksową opieką.

Mam nadzieję, że ta misja klarownie wyznacza naszą drogę, którą 
kroczymy wspólnie z naszymi podopiecznymi i ich najbliższymi. 

Pokazujemy, że pomimo codziennych problemów można
Oswoić Los i Dać Radę!

Kasia Łukasiewicz
Prezes Fundacji Oswoić Los

www.oswoic-los.org



Panie & Panowie, drogie Dzieci

Jestem zaszczycony i odświętny na co dzień, mając w swoim dorobku działanie na rzecz 
Fundacji Oswoić Los i jej podopiecznych. Każdego dnia zastanawiam się po co żyjemy 
i dochodzę do wniosku, że po to, aby się sobą nawzajem opiekować, dając poczucie 
przynależności i akceptacji. Działalność Kasi i Karola, założycieli Fundacji, daje nadzieję 
i poczucie, że mimo wszystko można jeszcze ukroić coś dla innych. Tort, który pieką 
codziennie rano, daje mi poczucie wolności wyboru, z którego skwapliwie korzystam 

czując, że muszę jeszcze bardziej podgrzać piece, aby urosło i dało energię do walki mnie 
i tym, którzy robią to wykonując najprostsze czynności - jak choćby zjedzenie wisienki z tortu 

:). Ja potrzebuję tych dzieciaków tak samo, a może nawet bardziej, niż one potrzebują mnie. 
Przyznam się Wam, że to moja słabość do walki ze stereotypami i samym sobą, doprowadziły 

nas (fundację i moją osobę) do połączenia sił i wspólnego skutecznego działania. Postrzeganie 
świata przez pryzmat jego fasady daje niepełny obraz, a zatem jedynie namiastkę tego, co możemy 

doświadczyć zdejmując zbroję-ciało, patrząc prosto w serce i umysł. To piękne i bez względu na 
kompletność i sprawność pancerza, warte zachodu i poświęcenia. Na koniec przytoczę słowa wielkiego artysty, 

mentora - Marka Grechuty - „ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy”. Tymi słowy zaczynam życie o poranku.

Ukłon w przód,

Olek Klepacz

Co nas uczy świata, co jest pierwszym impulsem, zaczarowaniem, pobudzeniem wyobraźni i wrażliwości? Bajki! 
I te opowieści nigdy nie przestają działać, niezależnie od tego, czy jesteśmy dziećmi, czy już dorosłymi. 
Dlatego bajki stają się najlepszą platformą do zobaczenia świata raz jeszcze.
Dzięki Bajkom Psychoedukacyjnym Fundacji Oswoić Los „Tuż pod moim nosem” mamy szansę 
zatrzymać się na chwilę, zobaczyć różne barwy świata i różne odsłony życia, te wszystkie, 
na które wśród nas jest miejsce, tylko nieraz nie umiemy się na nie otworzyć. Dzięki 
Bajkom mamy szansę uczyć siebie i nasze dzieci wrażliwości i umiejętności szukania 
tego co jest sednem człowieczeństwa. Warto wspierać projekty, które mają szansę 
przełamywać stereotypy i tworzyć nową, lepszą rzeczywistość. Fundacja Oswoić 
Los jest przykładem, że można!

Malina Wieczorek, 
Dyrektor Telescope

Fundacja Oswoić Los

O FUNDACJI

Fundacja Oswoić Los powstała w 2010 roku w Lublinie z inicjatywy Katarzyny 
i Karola Łukasiewiczów, rodziców Julki i Hani, która w 2004 roku przez zaniedbanie 
personelu medycznego pojawiła się na świecie prawie martwa, z masywnym 
niedotlenieniem mózgu. Hania cierpi na ciężką, czterokończynową postać 
mózgowego porażenia dziecięcego, co oznacza, że jej rozwój psychoruchowy 
znacznie odbiega od rozwoju zdrowych dzieci. Fundacja, w swoich założeniach, 

zajmuje się szeroko pojętą pomocą rodzinom i dzieciom z niepełnosprawnością.  
Jesteśmy organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, 

zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000371955.

Od początku swojego istnienia Fundacja zdążyła uruchomić i zrealizować kilka wyjątkowych, o niebagatelnym znaczeniu projektów. 
Wszystkie spotykają się ze społeczną aprobatą, uznaniem rodziców podopiecznych oraz olbrzymim zainteresowaniem mediów.

Obecnie obejmujemy opieką kilkadziesiąt dzieci z całego kraju, a ich liczba wzrasta w szybkim tempie. Na rzecz dzieci objętych naszą opieką 
organizujemy zbiórki publiczne, imprezy, aukcje i koncerty charytatywne. Pomagamy dzieciom nie tylko finansowo w zakupie sprzętu, 
czy opłaceniu turnusów rehabilitacyjnych, ale również przywiązujemy ogromną wagę do stałego kontaktu z rodzinami, które nierzadko 
potrzebują również wsparcia psychologicznego, czy po prostu rozmowy. Staramy się też 
aktywizować rodziców do działania, pokazując możliwości pozyskiwania dodatkowych 
funduszy. Na bieżąco realizujemy potrzeby podopiecznych, nie zapominając 
jednocześnie o całych rodzinach. Organizujemy coroczne kilkudniowe spotkania, 
w ciekawych miejscach, przeznaczone właśnie dla rodziców i opiekunów 
chorych dzieci, tak aby mieli możliwość wzajemnego poznania się, ale 
przede wszystkim odpoczynku i oderwania od trudnej codzienności. 
Nie zamykamy się na rodziny, w których oboje rodzice pracują. 

Kryterium finansowe nie jest wyznacznikiem pomocy.

www.oswoic-los.org



DAMY RADĘ!

Jednym z pierwszych projektów Fundacji, jest działający pod jej egidą portal internetowy www.damy-rade.org. Stanowi on wyjątkowe 
miejsce w polskim Internecie. Tutaj każdy może poszukać odpowiedzi na swoje pytania, wątpliwości, znaleźć rozwiązania problemów. 
Naszym celem jest tworzenie strony nie tylko z interesującymi treściami, ale także miejsca, gdzie ludzie podzielą się swoimi refleksjami, 
obserwacjami, doświadczeniami i przeżyciami odnośnie niepełnosprawności i wszystkim, co się z nią wiąże. Wszystko po to, by skupiona 
wokół portalu grupa ludzi i użytkowników stała się społecznością, która wzajemnie będzie wspierać się w trudnych sytuacjach, jakie 
czasami spotykają nas w drodze przez życie. Często zapomina się, że problem niepełnosprawności nie dotyka wyłącznie jednej osoby, 
lecz zmienia świat i życie wszystkich ludzi skupionych wokół niej. My chcemy to postrzeganie zmienić. Z portalem na stałe współpracują 
eksperci z dziedziny medycyny, psychologii, prawa i pedagogiki. Nieodpłatnie udzielają oni porad użytkownikom. To właśnie otwarcie 
się na ludzi, ich sprawy i historie, szybka reakcja na problemy i pytania oraz bezpośrednie rozmowy o niepełnosprawności, czasem 
wręcz kontrowersyjne, sprawiają, że portal jest wyjątkowym i chętnie odwiedzanym miejscem.

W celu pozyskiwania dodatkowych środków, Fundacja prowadzi działalność wydawniczą. Naszą chlubą jest publikacja książki 
z bajkami o niepełnosprawności „Tuż pod moim nosem”. Książka ma na celu oswoić najmłodszych z tematem „inności”. Jest to 
pierwsza tego typu pozycja na polskim rynku, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale – co 
istotne! - również dla rodziców, opiekunów i wychowawców. Na dorosłych bowiem spoczywa najtrudniejsza rola – dyskusji 
z młodym czytelnikiem na temat tego, czy zrozumiał i jak zrozumiał bajkę. Książce towarzyszy płyta CD, na której bajki czytają 
znakomici artyści, m.in. Olek Klepacz – ambasador naszego projektu, Marcin Prokop, Majka Jeżowska, Olga Bończyk, Natalia 
Kukulska, Kabaret Ani Mru Mru, Szymon Majewski, Magda Mołek, Muniek Staszczyk. Swoją obecnością zaszczyca również 
Pierwsza Dama Rzeczypospolitej, Pani Anna Komorowska, biorąc udział w nagraniach jednej z bajek. Honorowy patronat 
nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej oraz pan Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.

Marzeniem naszym jest, by książka trafiła do jak największej ilości osób w Polsce, dlatego postanowiliśmy zaangażować 
władze samorządowew całym kraju do zakupu naszej publikacji. Pionierem został pan Marszałek Województwa 
Lubelskiego Krzysztof Hetman, dzięki któremu UM zakupił 500 książek, które trafiły do szkół podstawowych 
w całym województwie. Kolejni to Urząd Miasta Częstochowy (250 książek) jak również Urząd Miasta Gdyni (500 
książek) oraz Fundacja Orange, która zakupiła 250 sztuk naszej książki. W 15 wybranych szpitalach na terenie Polski 
wolontariusze Fundacji Orange czytają bajki pacjentom oddziałów dziecięcych. Odwiedzamy również przedszkola i szkoły, 
zarówno w Lublinie jak i województwie lubelskim, by czytać te bajki dzieciom. Cieszymy się bardzo i jesteśmy dumni 

z zainteresowania, z jakim spotyka się publikacja „Tuż pod moim nosem.”

Zamówienia na książkę można składać na stronie
 

www.sklep.damy-rade.org

BAJKI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

www.bajkipsychoedukacyjne.plwww.damy-rade.org



TĘCZOWY WĄWÓZ

         www.oswoic-los.orgFundacja Oswoić Loswww.teczowy-wawoz.pl

Najnowszym projektem Fundacji Oswoić Los jest organizowanie cyklicznego Balu Charytatywnego „Serca dla Dzieci”. Mamy 
nadzieję, że w udział zaangażuje się wiele znakomitych osób. Chcemy zapraszać młodych, zdolnych projektantów, ale również 
artystów, ludzi sztuki, aby włączyli się w nasze działania. Jest to dla Fundacji kolejna mobilizacja do potęgowania wysiłków 
zmierzających do poprawy życia dzieci dotkniętych chorobą czy niepełnosprawnością. W trakcie balu odbywać się będą recitale 
znanych artystów oraz pokazy projektantów. Przewidujemy również wystawy biżuterii, obrazów i innych prac. Głównym celem 
tej imprezy jest pozyskanie jak największej sumy pieniędzy dla podopiecznych naszej fundacji, dlatego zaplanowaliśmy aukcję 
fantów przekazanych przez projektantów i artystów prowadzoną przez znane i lubiane osoby. Cały dochód zarówno z biletów jak 
i licytacji zostanie przeznaczony na ogromne potrzeby podopiecznych Fundacji. Chcemy, aby bal stał się coroczną imprezą łączącą 

dobrą zabawę z pomaganiem najmłodszym. 

 BAL CHARYTATYWNY

Kolejnym i największym obecnie wyzwaniem Fundacji jest wybudowanie Kazimierskiego Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego 
„Tęczowy Wąwóz”. Uznaliśmy Kazimierz Dolny za miejsce idealne dla tego typu działalności ze względu na klimat historii, piękne 
okolice z unikatowymi wąwozami oraz niesamowitym przełomem największej z polskich rzek - Wisły. Chcemy, by był to ośrodek wzor-
cowy, zarówno pod względem poziomu rehabilitacji oraz terapii oferowanych naszym gościom, jak również doskonałych warunków 
pobytu. Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę od podstaw! Kompleks składał się będzie z trzech połączonych ze sobą wydzielonych 
części: hotelowo-gastronomicznej, rehabilitacyjno-medycznej oraz Spa. Dodatkowo w skład Ośrodka będzie wchodzić ujeżdżalnia do 
hipoterapii. W dużej części rehabilitacyjnej z przeszklonymi salami do ćwiczeń wyposażonymi w najnowszej generacji sprzęt znajdzie się 
również basen do terapii oraz gabinety do konsultacji lekarskich. Planujemy również stworzenie sali, w której wykonywane będą zabiegi 
wspomagające terapie. W ośrodku na stałe obecna będzie również pielęgniarka, która w razie potrzeby służyć będzie profesjonalną 
pomocą. Przewidujemy również salę konferencyjno-szkoleniową, aby móc oferować opiekunom warsztaty, szkolenia, konferencje, 
a także spotkania z artystami i ludźmi sztuki.
Przestronne pokoje usytuowane będą w innej części budynku, jednak komunikacja między częścią mieszkalną a rehabilitacyjną nie będzie 
wymagała wychodzenia na zewnątrz. Wszystkie pokoje dla gości znajdą się na parterze. Nowocześnie urządzone, każdy z oddzielną 
łazienką, małym aneksem kuchennym oraz dostępem do zielonego tarasu.
Kolejne skrzydło „Tęczowego Wąwozu” zajmie Spa z basenem dla rodziców, opiekunów i rodzeństwa naszych podopiecznych. Sami 
wychowując niepełnosprawną córeczkę zdajemy sobie sprawę jak ważny jest odpoczynek, regeneracja sił i relaks. Ponieważ przywiązujemy 
olbrzymią wagę do pielęgnowania relacji rodzinnych, będziemy zachęcać  całe rodziny do korzystania z naszych usług. Pragniemy, aby 
poczuły się one dopieszczone i otoczone właściwą opieką. Naszym celem jest maksymalna pomoc i odciążenie rodziców w trakcie poby-
tu. Dlatego zamierzamy współpracować z wolontariuszami, przebywającymi na stałe w ośrodku. Służyć będą oni między innymi pomocą 
w karmieniu, zajmować czas dzieci podczas odpoczynku rodziców oraz dostarczać podopiecznych na odpowiednie terapie. Inkluzja 
(włączanie) osób niepełnosprawnych do społeczeństwa jest od dawna naszą misją. Stąd wybudowany zostanie również ogólnodostępny 
plac zabaw dla dzieci i młodzieży, czyli taki, na którym dzieci zdrowe razem z niepełnosprawnymi będą miały szansę na wzajemną 
zabawę i wspólne spędzanie czasu. Plac ten będzie przystosowany i wyposażony w odpowiednie sprzęty, dające niepełnosprawnym 
osobom możliwość uczestniczenia w zabawie i chwil uśmiechu. Dołożymy wszelkich starań, aby pobyt w „Tęczowym Wąwozie” zapadał 
w pamięć i powodował chęć powrotu do nas. Aby piękne, nowe i pachnące wnętrza sprzyjały procesowi leczenia i powrotu do zdrowia. 
Zadbamy o ciepłą atmosferę i pyszne jedzenie. 



WYPOWIEDZI RODZICÓW

Agata Żółkiewska, 
mama Blanki (ur. 21 listopada 2008), Świdnica

Agnieszka Palitsözlüer, 
mama Yaski (ur. 30 sierpnia 2005), Aachen, Niemcy

Iga Głodzik, 
mama Szymona (ur. 5 maja 2012), Wrocław

Anna Freifrau von Linden, 
mama Tadeuszka (ur. 13 lipca 2007), Karlsruhe, Niemcy

Emilia Adamska Szczechowska, 
mama Kacpra (ur. 25 października 2002), Wałcz

„Fundacja Oswoić Los to miejsce, do którego tak naprawdę trafiłam przez przypadek, 
ale okazało się to strzałem w dziesiątkę. Muszę zaznaczyć, że to nie tylko wsparcie, jakie 
uzyskuje moja niepełnosprawna córeczka, ale przede wszystkim sposób na odnalezienie 
samej siebie. Dzięki temu, że rozpoczęłam współpracę z prowadzonym pod egidą Fundacji 
portalem damy-rade.org, zaczęłam realizować się zawodowo i odkryłam w sobie pasję 
do pisania tekstów, które znajdują szerokie grono odbiorców. Zdecydowanie jest więc to 
sposób, by dać radę i oswajać los w tej niełatwej przecież codzienności.”

„Fundacja Oswoić Los uratowała mi życie, w dosłownym tego określenia znaczeniu. Kiedy 
już myślałam, że nie ma dla mnie pomocy, zaczęłam szukać w internecie kogoś, kto jest 
w podobnej do mojej sytuacji. I znalazłam! Od tej chwili wszystko już było inaczej! Nawiązały 
się przyjaźnie, namówiono mnie do napisania artykułu, dostałam masę wiadomości 
i komentarzy. Zrozumiałam, że nie jestem sama. Mam obecnie masę przyjaciół, którzy dają 
mi siłę do życia. Dotknęłam dna, ale odbiłam się od niego - od tamtej pory jestem silniejszą 
osobą. Wiem, że jest ktoś, kto mnie rozumie i że bez tego nie dałabym rady.”

„Fundacja Oswoić Los pomogła nam zrozumieć, że fundusze na leczenie lub 
rehabilitację zbiera się już z chwilą urodzenia niepełnosprawnego dziecka. Nasz 
synek Szymon wymaga jeszcze hospitalizacji, lecz udało nam się wspólnymi siłami 
z FOL zgromadzić sumę, pozwalającą kontynuować wielokierunkowe leczenie 
po wyjściu ze szpitala. Te trudne miesiące minęły błyskawicznie, gdyż byliśmy 
zaabsorbowani konstruktywnymi działaniami, zwyczajnie brakowało nam czasu 
na roztkliwianie się. Mamy już to bardzo istotne poczucie stabilizacji finansowej 
i jesteśmy w stanie zapewnić dziecku pomoc wybitnych specjalistów.”

„Jestem mamą pięknego chłopca z ogromnymi oczami, jasnymi włosami i szerokim 
uśmiechem. Jestem mamą pięknego chłopca z autyzmem, epilepsją i odrobinę za dużą 
ilością wody w główce. Jestem normalną mamą niezwykłego dziecka. Mam niezwykłe 
pytania i troski. Na portal damy-rade.org trafiłam na samym początku jego istnienia. 
Tam było i jest tak normalnie, ciepło i swojsko. Na moje niezwyczajne pytania otrzymałam 
odpowiedzi, a na troski wsparcie. Znalazłam nowych przyjaciół, spotkałam niezwykłych 
ludzi, którzy mimo że są tak różni, różne ich losy, połączeni są podobnymi problemami. 
To tu mogę przelać nurtujące mnie tematy na „papier” i otrzymuję w zamian mnóstwo 
pozytywnego odzewu.”

„Na portal damy-rade.org trafiłam przypadkiem, szukając wózka dla syna Kacpra. 
Największym tutaj zaskoczeniem było ciepłe, ludzkie przyjęcie nas na portalu, 
słowa wsparcia i zrozumienia, podobne przeżycia i doświadczenia. Rodzice dzieci 
niepełnosprawnych dzielą się tutaj swoją wiedzą, doświadczeniem, pomagają sobie 
- a to rzadkość w dzisiejszym świecie. I podobnie jest z samą Fundacją Oswoić Los - 
życzliwe, ludzkie podejście do wszystkich podopiecznych oraz ich potrzeb. Dzięki 
Fundacji jesteśmy w stanie rehabilitować Kacperka, gdy znikąd nie ma pomocy. Jestem 
szczęśliwa, że przypadkiem trafiłam na Fundację i portal, dzięki temu wiem, że DAMY 

RADĘ i nie jesteśmy sami.”

         www.oswoic-los.orgFundacja Oswoić Los

Ania Nawrocka
mama Kuby (ur. 5 maja 2011), Kraków

„Kasia Łukasiewicz, która jest tożsama z Fundacją Oswoić Los, dała nam 
nadzieję i siłę do walki, pokazała, że są osoby, które bezinteresownie pomagają. 
Fundacja przyczyniła się do uzbierania pieniążków na specjalistyczny wózek, jak 
również do opłacenia kosztów turnusów rehabilitacyjnych, dzięki którym Kubuś 
zaczął robić kroczki rozwojowe. Jestem niezmiernie wdzięczna za poświęcenie, 
serce włożone w pracę, zrozumienie i oddanie sprawie.”



WYPOWIEDZI RODZICÓW

         www.oswoic-los.orgFundacja Oswoić Los

Dorota Buczyńska
mama Dawida (ur. 23 lipca 1992), Białystok

Maryla Chodorowska
mama-babcia Wiktorii (ur. 30 listopada 2009), Białystok

Marta Ikwanty Chmielewska 
mama Oliwki (ur. 10 listopada 2003), Sieprawice

Edyta Waryszak
mama Antosi (ur. 14 października 2008), Lublin

„W Fundacji Oswoić Los mam przede wszystkim wsparcie, którego tak bardzo 
potrzebuję. Ponadto kontakt z innymi ludźmi, którzy mają niepełnosprawne dzieci, 
prowadzę rozmowy i spotkania. Mogę liczyć na wiele rzeczy, których nigdzie indziej 
nie mogę zdobyć – fachowe informacje czy natychmiastową reakcję zespołu Fundacji 
w razie potrzeby. Pomoc, którą powinniśmy otrzymywać od państwa, otrzymujemy 
tylko od Fundacji. To tu wypracowuje się własne sposoby rozwiązywania trudnych 
problemów, korzystając ze wspólnych doświadczeń, zbiera fundusze dla tych najbardziej 
potrzebujących. Fundacja rozwija się i działa w bardzo dobrym i potrzebnym wszystkim 
kierunku.”

„Samotnie wychowywać ciężko chorą, niepełnosprawną wnuczkę – to nie lada 
wyzwanie. Fundacja „Oswoić los” i Kasia Łukasiewicz – prezes Fundacji i założycielka 
portalu damy-rade.org – są dla mnie pomocną dłonią w ciężkich chwilach. 
Podtrzymuje na duchu, kiedy świat wali się na głowę, podeśle pieniądze, kiedy 
w portfelu dno, podpowie, jak zdobyć niezbędne fundusze i pomoże przeprowadzić 
zbiórkę pieniędzy. Fundacja dba nie tylko o dzieci niepełnosprawne, ale pamięta też 
o rodzicach i opiekunach. Zorganizowała wspaniały 3-dniowy pobyt w Kazimierzu, 
z mnóstwem atrakcji… i zapowiada, że następne wyjazdy też będą! Przy pomocy 
Fundacji to, co wydaje się niemożliwe do zniesienie i wykonania – staje się realne! 
Dzięki Fundacji wszyscy oswajamy los i dajemy radę!”

„Jak każdy rodzic dziecka niepełnosprawnego, chciałam poznać kogoś, kto tak jak 
ja boryka się z problemami dotyczącymi życia z dzieckiem wyjątkowym. Tak trafiłam 
na portal damy-rade.org i na artykuł Kasi Łukasiewicz „Dziecko niepełnosprawne –
przekleństwo czy błogosławieństwo”. I już wiedziałam, że nie tylko ja mam podobne 
odczucia i walczę z różnorodnymi emocjami. Tu poznałam wspaniałych ludzi, 
w podobnej sytuacji do mojej, rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, 
a także same osoby z niepełnosprawnością. Tutaj otrzymałam wsparcie psychiczne, 
odbudowujące mój stan psychiczny, a także uświadomienie, że życie z dzieckiem 
niepełnosprawnym to nie tylko te trudne chwile, których jest cała masa, lecz również 
momenty piękne, które jak kwiaty trzeba pielęgnować w sercu i dążyć do tego, by 
było ich jak najwięcej. Tutaj każdy jest życzliwy i mimo odmiennego czasem zdania 
– potrafi słuchać. A już unikatową i nigdzie indziej nie występującą cechą Fundacji 
Oswoić Los jest fakt, że utrzymuje się bezpośredni kontakt z Kasią, szefową Fundacji, 
która udziela natychmiastowej pomocy i jest pełna serdeczności, miłości, otwartości 
i zrozumienia. Fundacja oraz portal zajmują się prawdziwym niesieniem pomocy 
każdemu, kto o to poprosi, dają wsparcie i tę wyjątkową świadomość, że my, rodzice 

dzieci niepełnosprawnych, nie jesteśmy sami.”

„Do fundacji Oswoić Los trafiłam, a właściwie trafiliśmy, za pośrednictwem portalu damy-
rade.org i - chociaż byliśmy zapisani już w innej fundacji - dopiero tutaj poczuliśmy się jak
u siebie. Spotkaliśmy bowiem ludzi, z którymi można przetrwać chwile ciężkie, podzielić 
się smutkiem i żalem, ale też cieszyć się z dobrych momentów. Charyzmatyczna, pełna 
werwy szefowa fundacji stanie na głowie, by pomóc każdemu, kto znajduje się w pilnej 
potrzebie. Potrafi nie tylko zorganizować akcję zbierania funduszy na rehabilitację, ale 
- co cenniejsze - stara się śledzić losy swoich podopiecznych i na bieżąco wspierać swoim 
doświadczeniem, wiedzą, kontaktami. Co chwilę zapala wszystkich nowymi pomysłami 
i, co ważne, wie, że oprócz chorego dziecka są też jego rodzice, którzy bardzo często 
również potrzebują pomocy. Zachęcam wszystkich niezdecydowanych, by dołączyli do 
nas. Fundacja Oswoić Los to pełni pasji i ciepła ludzie. To fundacja rodziców i dzieci. To 
nasza fundacja.”



NASI PARTNERZY

Fundacja Oswoić Los

Osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo Fundację Oswoić Los 
mogą dokonywać wpłat na nr konta:

93 1240 2470 1111 0010 3546 8971

Dane: Fundacja Oswoić Los
Tytuł: Wsparcie dla Fundacji Oswoić Los.

Jeśli chcą Państwo wesprzeć konkretną osobę, koniecznie prosimy o 
dopisek na przelewie, dla kogo suma ma być przeznaczona.

KRS: 0000371955

Wszystkim ofiarodawcom:
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Zapraszamy do odwiedzin strony fundacji oraz facebooka

www.oswoic-los.org

www.facebook.com/oswoiclosorg

POMOC DLA FUNDACJI
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Fundacja Oswoić Los

Katarzyna Łukasiewicz
Ul. Franciszki Arnsztajnowej 3
20-816 Lublin

tel: 81-746-74-00
kom: 607-075-800
www.oswoic-los.org


