1

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA realizująca działalność pożytku publicznego
KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362; Tel.606-515-686
www.opiekawspolna.org , www.opiekawspolna2.pl.tl ; e-mail: k-kokoszka@wp.pl
32-700 Bochnia, ul.Heleny Modrzejewskiej 29; Skype: Krzysztof Mariusz Kokoszka
Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka na stanowisku
specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy. Fundacja dysponuje ogromnym potencjałem
rozwojowym: pomagamy tylko jednej na trzydzieści osób zgłaszających się do nas po pomoc.
Powodem jest niewystarczający zasób funduszy na pokrycie kosztów pomocy.
Oferujemy pełny zakres pomocy prawnej i psychologicznej specjalizując się w przeciwdziałaniu
alienacji rodzicielskiej rozumianej jako zespół działań i zaniechań prowadzących do zniszczenia więzi
dziecka z osobami bliskimi. Jest to forma przemocy stosowana najczęściej wobec Rodzica który
przestał mieszkać ze swoim dzieckiem lub dziećmi. Prowadzimy badania naukowe, dążymy do takich
zmian w prawie aby problemy naszych Podopiecznych rozwiązać w sposób strukturalny. 40% naszych
Podopiecznych to matki które są odcinane od dzieci przez ojców alienujących. 60% to alienowani
ojcowie, babcie, dziadkowie.
Doświadczenia Chin czy Korei Południowej prowadzą do stwierdzenia, że po kwarantannie narodowej
czeka nas nowa fala rozwodów. Połowa z nich zwykle związana jest z walką o opiekę nad dziećmi.
Najczęściej występującą formą alienacji rodzicielskiej jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem lub
dziećmi orzeczonych przez sąd. Pandemia koronawirusa stała się świetnym pretekstem, aby te
kontakty nie realizować.
Alienacja rodzicielska jest formą przemocy w rodzinie i dyskryminacji. Jest też naruszeniem dóbr
osobistych.
Prosimy więc o szukanie funduszy na realizację naszych celów statutowych: sponsorzy,
organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych, sporządzanie wniosków o dotacje na
realizacje zadań publicznych i projektów, crowfunding itd., itp. Konieczne jest obserwowanie w
internecie kiedy i kto ogłasza nowe konkursy na dofinansowanie projektów społecznych w zakresie
przeciwdziałania rozwodom, dyskryminacji, przemocy w rodzinie itp. Trzeba obserwować fundusze
unijne, norweskie, kościelne, ministerialne (na przykład: Fundusz Sprawiedliwości, Fundusz Inicjatyw
Społecznych, Narodowy Instytut Wolności). Co roku każdy urząd miasta i każdy wojewódzki urząd
marszałkowski ogłaszają nowe konkursy na realizację zadań publicznych. Potrzebne są osoby aby
pisały takie projekty i wnioski o dofinansowanie realizacji zadań publicznych a następnie
koordynowały ich realizację.
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Wysokość zarobków specjalistów do spraw pozyskiwania funduszy zatrudnianych przez Fundację
Obrony Praw Dziecka Kamaka nie jest niczym ograniczona. Zależy jedynie od skuteczności
podejmowanych działań i stanowi procent od uzyskanych środków.
Dlatego serdecznie witamy w naszym zespole i prosimy o szybkie o podjęcie pracy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości albo konieczności uzyskania kolejnych wskazówek,
podpowiedzi i wsparcia prosimy o kontakt Tel. 606-515-686, k-kokoszka@wp.pl

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Mariusz Kokoszka
Specjalista z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania
z zespołem Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka realizującej działalność pożytku publicznego
www.opiekawspolna.org
www.opiekawspolna2.pl.tl
https://www.facebook.com › ... › Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka
mediacje, negocjacje, pomoc prawna i psychologiczna, terapia rodzinna, małżeńska, indywidualna,
problemy wychowawcze z dziećmi, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, lobbing na rzecz zmian
prawa, interwencja kryzysowa

Przesłanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez
Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka w zakresie realizacji jej celów statutowych.
Polityka prywatności Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka: http://opiekawspolna.org/rodo/

