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Miło nam poinformować, że dzisiaj ? 10.12.2012r. - Prezes Fundacji Oswoić Los, Kasia
Łukasiewicz, odebrała wyróżnienie przyznawane przez Lubelskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych ? Sejmik Wojewódzki. Uroczystość odbyła się w Teatrze Starym na Starym
Mieście w Lublinie. W trakcie uroczystości miała miejsce debata na temat konwencji ONZ o
prawach osób niepełnosprawnych pt. ?Równe traktowanie osób z niepełnosprawnością w
głównym nurcie życia społecznego?. Można też było obejrzeć poruszający film ?Sześć postaci?
o grupie teatroterapii, autorstwa Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk. A po zakończeniu części
oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do Restauracji Browar na Starym Mieście na
poczęstunek. 

Warto nadmienić, że Kasia Łukasiewicz znalazła się w szacownym gronie czterech osób
wybranych z całego województwa. Jesteśmy wzruszeni i zaszczyceni. Na ręce Kasi trafił
dyplom oraz piękny, srebrny, duży Anioł, będący dziełem niezwykle utalentowanych ludzi z
Fundacji Teatroterapii Lublin.

Dziękujemy bardzo za to, ze działania naszej Fundacji są dostrzegane i doceniane. To
mobilizuje nas do kolejnych wyzwań!

Wszystkich chętnych zapraszamy również do obejrzenia materiału filmowego, jaki został
przygotowany przez Panoramę Lubelską na temat tego wydarzenia. Znajdziecie go pod TYM
LINKIEM
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