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2. Opis potrzeb wskazujących na celowośd wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania 

 

Wśród osób odpowiedzialnych za ochronę więzi dzieci z osobami bliskimi z którymi przestały mieszkad z powodu 

rozpadu związku ich rodziców mamy do czynienia z bardzo niską znajomością mechanizmów zjawiska alienacji 

rodzicielskiej. Większośd z nich nie ma nawet świadomości funkcjonowania tej patologii. Uważają, że wszystko jest w 

porządku. Tymczasem jak donoszą media: wzrasta plaga porwao rodzicielskich i zadłużenie alimentacyjne Polaków, 

które jest w dużej mierze wynikiem zniszczenia przez funkcjonariuszy paostwowych więzi z dziedmi rodziców, którzy 

przestali z nimi mieszkad. Często wbrew swojej woli. Działalnośd Fundacji Obrony Praw Dziecka na tym polu jest typową 

działalnością pozarządową ukierunkowaną na pomoc ofiarom źle funkcjonujących instytucji paostwowych i 

niedoskonałego prawa. 

Alienowanym babciom które od lat nie mogą zobaczyd się z wnukami trzeba pomagad indywidualnie, ale też trzeba 

lobbowad za taką zmianą przepisów aby alienacja rodzicielska została zabroniona i skutecznie karalna. Obecnie de facto 

jest całkowicie bezkarna. 

Przygotowana w ramach realizacji tego zadania publicznego publikacja przedstawi wyniki prowadzonych od 20 lat przez 

zespół Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka badao nad zjawiskiem alienacji rodzicielskiej, opisze jego mechanizmy i 

prawa oraz przedstawi najskuteczniejsze sposoby przeciwdziałania tej patologii. Zarekomenduje też ustawodawcy 

konieczne zmiany przepisów. Sprawdzone zresztą już w innych krajach.  

Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka, oferuje obecnie kilkadziesiąt form pomocy psychologicznej, a także 

wysokospecjalistycznej pomocy prawnej dla ofiar alienacji rodzicielskiej. Dla dzieci i dorosłych. Jest to pomoc której nie 

mogą udzielid pełnomocnicy procesowi - adwokaci i radcy prawni. Gdyby adwokaci, sędziowie i pozostali pracownicy 

wymiaru sprawiedliwości mogli i umieli pomóc dzieciom i dorosłym wzajemnie od siebie odcinanym – Fundacja Obrony 

Praw Dziecka Kamaka nie musiałaby w ogóle działad albo działałyby na innym polu.  

Adwokaci z góry są mało skuteczni bo muszą reprezentowad JEDNĄ stronę procesu. Tą która jej zapłaciła. Fundacja 

Obrony Praw Dziecka Kamaka w procesie sądowym występuje jako pełnomocnik dziecka wykorzystując – jako JEDYNA  

w Polsce organizacja) przepisy o interweniencie ubocznym, przedstawicielu społecznym, osobie godnej zaufania czy 

amici curiae czyli przyjaciela sądu. Przedstawiciel Fundacji Obrony Praw Dziecka może pójśd do sędzi i porozmawiad 

osobiście na temat sytuacji dziecka alienowanego natomiast adwokat tego nie może zrobid bo zabraniają tego przepisy. 

Dlatego Fundacja Obrony Praw Dziecka jest skuteczniejsza niż adwokaci. Do nas zgłaszają się osoby którym adwokaci nie 

pomogli. Wydrenowali ich tylko finansowo. Dawali złudną nadzieję a pomóc tak naprawdę i tak nie mogli bo skuteczną 

pomoc uniemożliwia źle skonstruowane prawo, które alienację rodzicielską nie tłamsi tylko rozpala. Sędziowie zamiast 

pielęgnowad resztki pozytywnych emocji które zachowały  się jeszcze pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami napuszczają 

ich na siebie każąc im udowadniad przed sądem, że są lepszym rodzicem niż ten drugi. Wygrany dostaje dziecko pod 

wyłączną opiekę a przegrany dostaje alimenty i brak jakiegokolwiek kontaktu z synkiem lub córeczką, wnuczkiem lub 

wnuczką. Ale żeby dostad dziecko trzeba tego drugiego rodzica całkowicie zniszczyd. Najlepiej doprowadzid do utraty 

przez niego prazy a potem wsadzid do więzienia w wyniku bezkarnych w Polsce pomówieo albo dzięki temu, że szukanie 
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kontaktu z własnym dzieckiem policjanci i sędziowie uznają za nękanie, złośliwe niepokojenie czy przemoc względem 

„rodzica” alienującego. 

3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze 
wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania

1) 

 

Nie dotyczy ponieważ nie ubiegamy się o dofinansowanie inwestycji. 

 

4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego
 

Zakładanym celem realizacji zadania publicznego jest uporanie się ze zjawiskiem alienacji rodzicielskiej na poziomie 

mikro i makrospołecznym czyli na poziomie poszczególnych dzieci i ich rodzin oraz na poziomie strukturalnych zmian w 

prawie: orzekanie opieki wspólnej nawet bez zgody „rodzica” alienującego i karalnośd alienacji rodzicielskiej (art. 211 b 

K.k.). 

W zakresie realizacji celu zadania publicznego jakim jest pomoc w poszczególnych przypadkach zwrócid należy uwagę na 

fakt, że Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka, oferuje obecnie kilkadziesiąt form pomocy psychologicznej, a także 

wysokospecjalistycznej pomocy prawnej dla ofiar alienacji rodzicielskiej. Dla dzieci i dorosłych. Jest to pomoc której nie 

mogą udzielid pełnomocnicy procesowi - adwokaci i radcy prawni. Gdyby adwokaci, sędziowie i pozostali pracownicy 

wymiaru sprawiedliwości mogli i umieli pomóc dzieciom i dorosłym wzajemnie od siebie odcinanym – Fundacja Obrony 

Praw Dziecka Kamaka nie musiałaby w ogóle działad albo działałyby na innym polu.  

Adwokaci z góry są mało skuteczni bo muszą reprezentowad JEDNĄ stronę procesu. Tą która jej zapłaciła. Fundacja 

Obrony Praw Dziecka Kamaka w procesie sądowym występuje jako pełnomocnik dziecka wykorzystując – jako JEDYNA  

w Polsce organizacja) przepisy o interweniencie ubocznym, przedstawicielu społecznym, osobie godnej zaufania czy 

amici curiae czyli przyjaciela sądu. Przedstawiciel Fundacji Obrony Praw Dziecka może pójśd do sędzi i porozmawiad 

osobiście na temat sytuacji dziecka alienowanego natomiast adwokat tego nie może zrobid bo zabraniają tego przepisy. 
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Wypełnid tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 


