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MediaExpert 

 
 

Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka pomaga dzieciom przetrwać 

rozwód rodziców. Wspiera ofiary źle funkcjonujących instytucji państwowych. 

Z drugiej strony pomaga sądom, Prokuraturze, Policji i pozostałym instytucjom 

państwowym we właściwej realizacji ich zadań - czyli bez krzywdzenia dzieci, ich 

rodziców, babć, dziadków itd.  

Przeciwdziałamy alienacji rodzicielskiej rozumianej jako zespół zachowań, 

które prowadzą do zniszczenia więzi łączących dziecko z osobami bliskimi. 

Promujemy polubowne rozwiązanie nazywane opieką wspólną w którym dziecko 

spędza tyle samo czasu z mamą co z tatą, z jedną i drugą babcią, jednym i drugim 

dziadkiem, itd. Dążymy do takich zmian w prawie aby opieka wspólna była 

orzekana nawet bez zgody jednego z rodziców (tego dopuszczającego się 

przemocy na tle alienacji rodzicielskiej), a alienacja rodzicielska była karalna. 

Obecnie jest bezkarna. 
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 To jest nasza specjalizacja. Oprócz tego oferujemy pełny zakres pomocy 

prawnej, psychologicznej i socjalnej. Podejmujemy się spraw uważanych 

powszechnie za najtrudniejsze, wręcz beznadziejne, na przykład, spraw o 

odszkodowanie przeciwko Policji albo sądom rodzinnym. W 2017 roku ostatecznie 

doprowadziliśmy do końca projekt zmiany systemu oceny matur tak aby prawa 

obywatelskie maturzystów nie były łamane. 

Działamy w sposób niestandardowy na płaszczyznach na których 

grantodawcy nie mają często jeszcze poczucia istnienia problemu społecznego. 

Trudno nam zdobyć dofinansowania. Z tego względu jesteśmy w stanie pomóc 

tylko kilku procentom osób zgłaszających się do nas z błaganiem o pomoc.  

Realizacja celów statutowych wymaga od nas sporządzania i 

przechowywania wielu dokumentów, kopii akt sądowych, opinii dla sądów i innych 

instytucji. Moglibyśmy pomóc większej liczbie dzieci jeśliby byli Państwo łaskawi 

przekazać nam laptop o w miarę wysokich parametrach. Moglibyśmy go odebrać 

w sklepie MediaExpert w Bochni w Galerii Rondo przy ulicy Partyzantów (kod 

pocztowy 32-700) lub po przesłaniu przesyłki na nasz adres pocztowy: Fundacja 

Obrony Praw Dziecka Kamaka (do rąk Krzysztofa Kokoszki), ul. Heleny 

Modrzejewskiej 29, 32-700 Bochnia.  

W zamian oferujemy Państwu reklamę na naszych często odwiedzanych 

portalach a także wdzięczność dzieci którym pomożemy dzięki wsparciu Waszej 

firmy. 

   

Za Fundację Obrony Praw Dziecka:  

 

 Krzysztof Mariusz Kokoszka  

p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka  

Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej 

http://www.opiekawspolna.org/
http://www.opiekawspolna2.pl.tl/
mailto:k-kokoszka@wp.pl


 
FUNDACJA OBRONY PRAW DZIECKA KAMAKA  realizująca działalność pożytku publicznego                                            

KRS 0000341653, NIP 8681951946,REGON 121279362; www.opiekawspolna.org ,  www.opiekawspolna2.pl.tl    
  Tel.606-515-686;  E-mail: k-kokoszka@wp.pl,  32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29  

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA  Pekao S.A.  78  1240  2294  1111  0010  2863  7676 

 

3 | S t r o n a  

                    
 

 

Maria Bieg   

Certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy na tle alienacji rodzicielskiej  
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