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Bochnia, dn. 8 września 2016 r.

Pan Marek Maciuszek
Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Miasta Bochnia

Szanowny Panie,
Dziękuję za pozytywne zainteresowanie. W imieniu Podopiecznych Fundacji
Obrony Praw Dziecka Kamaka mieszkujących w Bochni.
Każde 50 zł dofinansowania naszych działań przez Urząd Miasta Bochnia jest
ważne. Wynika to z tego, że cztery na pięć osób zgłaszających się po pomoc osób nie
ma za co pokryć jej kosztów. Już wcześniej zostały wydrenowane finansowo przez
adwokatów, którzy NIC im nie pomogli. Dlatego zgłaszają się do nas. Wiele osób jest
przysyłanych przez kuratorów Sądu Rejonowego w Bochni lub pracowników Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Bochni, którzy nie umieją im pomóc. Przysyłani są przez
pracowników etatowych. Fundacji Obrony Praw Dziecka nie stać na etaty, ale
przysyłane osoby nie wyobrażają sobie, że miałyby pokrywać nawet część kosztów
pomocy. Tym bardziej, że przychodzą do „fundacji”.
Gdyby w Programie współpracy w katalogu możliwych działań w zakresie
ochrony i promocji zdrowia istniejący zapis:
"prowadzenie na terenie Gminy grup wsparcia dla osób uzależnionych i ofiar
przemocy w rodzinie" rozszerzyć do:
"prowadzenie na terenie Gminy grup wsparcia dla osób uzależnionych, ofiar przemocy
w rodzinie oraz ofiar alienacji rodzicielskiej"
- mógłbym promować Bochnię i stawiać za wzór pozostałym gminom w Polsce jako
postępową – dostrzegającą rozwijające się potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy
psychologicznej i prawnej na płaszczyźnie alienacji rodzicielskiej.
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Jeśliby poszerzenie katalogu możliwych działań się jednak nie udało to też
mogę starać się o dofinansowanie jeśli nie będzie to strata czasu bo poczuję pozytywne
nastawienie komisji oceniającej projekty do kwestii pomocy ofiarom alienacji
rodzicielskiej. Prowadzi ona bowiem do uzależnień i zniszczenia zdrowia psychicznego
i fizycznego. Na terenie Bochni mieszkają ofiary alienacji rodzicielskiej uzależnione od
alkoholu, leków, środków chemicznych poprawiających nastrój, seksu. Odcięcie od
wnuka wywołało nowotwór u jednej ze znanych fundacji babć alienowanych –
mieszkanki Bochni. Taka sama reakcja występuje u wielu Podopiecznych Fundacji
Obrony Praw Dziecka w całejj Polsce. To nie może być przypadek.
Alienacja rodzicielska jest też formą przemocy w rodzinie. Niestety sędziowie,
również w sądzie bocheńskim, tego nie rozumieją. Za przemoc uważają
przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, na przykład szukanie z dziećmi kontaktu albo
chronienie przed porwaniem rodzicielskim. Nie chcą uznawać, za ofiary przemocy
dzieci i osoby dorosłe, których wzajemne więzi zostały zniszczone. Dlatego każda
złotówka potrzebna na to, aby im to wytłumaczyć jest cenna.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Mariusz Kokoszka
p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka
Biegły sądowy z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej
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
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Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362
Tel. 606-515-686
www.opiekawspolna.org, www.opiekawspolna2.pl.tl

Siedziba:
32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29
Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:
1. Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych;
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2. Opiniodawczy
Zespół
Specjalistów
Sądowych, wydający opinie dla sądów, zgodnie
z koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka - opinie oparte na
wynikach badań naukowych, między innymi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i
zgodne z dwudziestoletnim doświadczeniem biegłych Fundacji Obrony Praw Dziecka w
przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej. Jest to JEDYNY w skali nie tylko ogólnopolskiej,
ale również europejskiej, instytut naukowy dysponujący garniturem AUTORSKICH testów
i innych narzędzi diagnozujących zjawisko alienacji rodzicielskiej, jego natężenie oraz
intensywność. A także powiązane ze zjawiskiem alienacji rodzicielskiej elementy, tj. ZDA,
ZA”M”, ZAT, PAS, ZAB, ZAD, ZAC, SStr, DPU i inne.
3. Kancelarie adwokackie. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje kilkuset adwokatów i
aplikantów adwokackich w całej Polsce.
4. Kancelarie radców prawnych. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje, w całej
Polsce, kilkuset radców prawnych i ich aplikantów.
5. Kancelarie mediatorów sądowych zrzeszonych
Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA OPP.

w Centrum

Mediacji

i

Negocjacji

6. Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy na tle alienacji rodzicielskiej (dla dzieci i
dorosłych) 606-515-686, którego personel specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i
przemocy rodzicielskiej, ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów,
zgłaszanych przez osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i
socjalnych. - Całodobowy. Jeśli jest, z jakiś ważnych powodów wyłączony, prosimy
zadzwonić po pewnym czasie.
7. Teatr KAMAKA, który rozpowszechnia w społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR
poprzez siłę artystycznego przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z
którym chcemy objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o destrukcyjnym wpływie bycia
alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe. Aktorka występująca w tym przedstawieniu
występuje jednocześnie w trzech rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki”
Boskiej, zupełnie nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc przekonaną, że
działa dla „dobra dziecka” w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
„Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska, na przykład
Brazylii, „dobro dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet
bez zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem ( Ordnungshaft w prawie
niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl proszone są o wpłatę na
konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z dopiskiem: „Spektal w …”, określając miejsce
swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby mieszkającej w Szczecinie
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wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.
8. Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy
sprzedaż wysyłkową książek: „Alienacja rodzicielska w Polsce i
sposoby jej

przeciwdziałania”, „Więzienia dla dzieci w Polsce”, „Przemoc w zjawisku alienacji
rodzicielskiej”, „Dzieci alienowane”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna” –
będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy psychicznej.
Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji
rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone są o wpłatę na konto
Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na
przekazie prosimy o przesłanie pełnych informacji na adres: k-kokoszka@wp.pl.

9. W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
Przemocy Alienacyjnej i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły na
portalach.

Ofiar
naszych

10. Organizujemy, na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla
przeżywających kryzys małżeński rodziców.

się

rozwodzących

lub

11. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom i
rodzicom oraz innym potrzebującym.

Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA
Organizacja Pożytku Publicznego
32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29
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