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Dnia Wtorek, 28 Lutego 2017 19:20 Maciej  _____________ 

<wordpress@opiekawspolna.org> napisał(a) 

Nadawca: Maciej __________ <______________ @gmail.com> 

Temat: [your-subject] 

  

Treść wiadomości: 

Jeszcze nie czytalem opinii ozss, (sad jeszcze nie przeslal) ale widzial moj adwokat ( 

przeczytal tylko wnioski w sektetariacie sadu) i wiem ze w/g pan z ozss dzieci winny byc 

przy matce. 

Czy wasza fundacja moze pomoc w poszerzeniu lub zakwestionowaniu opinii.Bede 

wdzieczny za każdą podpowiedz.Jestem pewien , ze w przypadku niepowodzenia bede mial 

nardzo ograniczony kontakt z dziecmi(mialem juz takie zapowiedzi) 

Nie wyobrażam sobie tego biorac pod uwage przede wszystkim uczucia moich dziewczynek. 

maciej ___________ 

  

-- 

Wysłany z formularza http://opiekawspolna.org 

 

Witamy serdecznie, 

Prosimy o przesłanie większej liczby informacji celem zdiagnozowania 

sytuacji dzieci i przygotowania opisu możliwych do zastosowania form pomocy. 

Tak jak umówiliśmy się w trakcie rozmowy telefonicznej. Co panu zarzucają? Ile 

lat mają córki? Jak długo z Panem mieszkają? Jaka jest historia rozpadu Pana 

związku z ich matką? Itp. 
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Jak najbardziej możemy zakwestionować opinię na mocy której sąd 

przykleiłby teraz dzieci do matki a Pana od nich praktycznie odizolował. 

Najskuteczniejsze w takich przypadkach jest uzyskanie opieki wspólnej czyli 

takiego rozwiązania w którym oboje rodzice będą spędzali z dziećmi, mniej 

więcej, po pół roku i żadne z nich nie będzie musiało panicznie bać się utraty 

więzi z dziewczynkami bo takie lęki, w swojej pracy doktorskiej na ten temat, 

uznałem za pierwotne źródło i przyczynę zachowań wyczerpujących znamiona 

alienacji rodzicielskiej.  

Takie rozwiązania najszybciej uzyska się drogą mediacji z matką dzieci. 

Zespół opiniujący specjalistów Fundacji Obrony Praw Dziecka i tak musi z nią 

nawiązać kontakty jeśli mamy sporządzić opinię dla sądu zalecającą orzeczenie 

opieki wspólnej. 

Z wyrazami szacunku, 

Za Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka 

  

Krzysztof Mariusz Kokoszka  

pomoc prawna i psychologiczna, mediacje, negocjacje, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, 
terapia małżeńska, rodzinna i indywidualna, problemy wychowawcze z dziećmi, inicjatywy 
ustawodawcze, lobbing na rzecz zmian prawa, PR  

www.opiekawspolna.org 

www.opiekawspolna2.pl.tl  

  

Tel. 606 - 515 - 686 
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