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Portal Damy-Rade.org powstał z inicjatywy niewielkiej grupy osób, które ? zjednoczone wspólną
wizją ? postanowiły w jednym miejscu zebrać wszelkie sprawy dotyczące osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i problemów. Pragniemy bowiem stworzyć jedyne w swoim
rodzaju miejsce w internecie, gdzie będą omawiane rozmaite aspekty niepełnosprawności. Od
chorób, poprzez możliwości terapii i rehabilitacji, zakup sprzętu, aż po wieści ze świata, relacje
rodzinne i możliwości organizowania wspólnie spędzanego czasu.

Chcemy, by było to miejsce, gdzie każdy będzie mógł poszukać odpowiedzi na swoje pytania,
wątpliwości, znaleźć rozwiązania problemów. Naszym celem jest stworzenie 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. Portal ma bowiem poruszać nie tylko problemy ludzi
niepełnosprawnych, ale też wszelkie aspekty z tym związane, a dotyczące osób z ich
bezpośredniego otoczenia: odczucia zdrowego rodzeństwa, rozterki rodziców, komentarze
opiekunów i rehabilitantów. Często bowiem 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.

Specyficznym patronem portalu i tak naprawdę głównym powodem jego powstania, jest
urodzona 15 września 2004 roku Hania Łukasiewicz. Prześliczna dziewczynka z ciężkim,
czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym. To właśnie jej uśmiech, chętnie
rozdawany wokoło, pomimo naprawdę ciężkiej sytuacji, jej wola życia i walki sprawiły, że
odmieniła życie wielu ludzi. I to właśnie dzięki niej tak naprawdę powstała ta strona.

Zapraszamy wszystkich serdecznie ? zostańcie z nami! Pomimo różnych trudności życiowych,
na przekór wszystkim przeciwnościom losu ? DAMY RADĘ!!!  

 1 / 1


