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Bochnia, dn. 2 czerwca 2017 r. 

Witamy serdecznie, 

 

(…) 

Będzie Pan mógł wtedy uzyskać też porady prawne i wsparcie 

psychologiczne w problemie. Przedstawiciel Fundacji Obrony Praw Dziecka 

zaprezentuje Panu algorytmy najbardziej skutecznych posunięć w zakresie 

rozwiązania problemów dręczących Waszą Rodzinę. Działań najbardziej 

efektywnych patrząc przez pryzmat naszych dwudziestoletnich doświadczeń w 

tym zakresie. Otrzyma Pan też możliwość odreagowania i uporządkowania 
emocji które teraz Pan odczuwa.  
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(…) możemy wysłać do Pana naszego konsultanta ale najwcześniej w 
poniedziałek 5 czerwca 2017 r.  

Pomoc w indywidualnych przypadkach (…) na (…) działania lobbystyczne 

w kierunku takich zmian prawa, aby problemy z którymi się boryka Pana 
rodzina rozwiązywane były automatycznie, z mocy ustawy.   

Życzę miłego dnia  

Z wyrazami szacunku, 

  

Joanna Ornat   

Certyfikowana specjalistka ds. pomocy poszkodowanym przez alienację rodzicielską  

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  

kamaka@opiekawspolna.org , k-kokoszka@wp.pl  

Tel. 606 - 515 - 686 

------------------------------------------------------------------- 

Ta wiadomość zawiera informacje dot. relacji prawnik-klient, ma charakter poufny i może być wykorzystana 

wyłącznie przez jej adresata. Odczytywanie tej wiadomości oraz jakiekolwiek jej powielanie, przekazywanie 

lub wykorzystanie przez kogokolwiek poza jej adresatem i osobami przez niego upoważnionymi jest 

zakazane. Jeśli otrzymali Państwo tą wiadomość pomyłkowo prosimy ją bezzwłocznie usunąć i natychmiast 

poinformować nadawcę o takim fakcie.  

http://www.opiekawspolna.org/
http://www.opiekawspolna2.pl.tl/
mailto:kamaka@opiekawspolna.org
mailto:k-kokoszka@wp.pl
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This e-mail contains privileged attorney-client communications and/or confidential information, and is only 

for the use by the intended recipient. Receipt by an unintended recipient does not constitute a waiver of any 

applicable privilege. Reading, disclosure, discussion, dissemination, distribution or copying of this 

information by anyone other than the intended recipient or his or her employees or agents is strictly 

prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us and delete the 

original material from your computer. 

 

 

 

 

 

 


