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O czym marzą dzieci?  

Pewnie większość dzieci marzy o zwierzątku, zabawce z bohaterem z bajki, czy nowym 

telefonie. Bywają jednak dzieci, które marzą o spędzeniu czasu z mamą czy tatą, o wspólnej 

wycieczce czy grze w chińczyka. Jedno łączy te wszystkie marzenia – dzieci marzą o rzeczach, 

których im brakuje.  

Nie wszystko możemy kupić! Czasami wystarczy poświęcić dziecku czas i dać mu możliwość 

przebywania z ludźmi, których kocha. Oboje rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w życiu 

dziecka.  

Jestem przekonana, że każdy rodzic chce szczęścia swojego dziecka. Mam jednak świadomość, 

że świat dorosłych jest trochę bardziej skomplikowany i złożony. Czasami rodzice nie potrafią 

się porozumieć między sobą. Inaczej interpretują pojęcie „dobro dziecka”. Jeden rodzic chce, 

aby dziecko chodziło do katolickiej prywatnej szkoły i uczęszczało na lekcje gry na pianinie, a 

drugi wręcz przeciwnie. Jeszcze gorzej jak rodzice nie mieszkają razem i powstaje problem z 

kim zamieszka dziecko i jak będą wyglądały kontakty z drugim rodzicem. Do tego dochodzi 

strona finansowa – kto i w jakim zakresie będzie pokrywał koszty utrzymania dziecka.  

W sądach na rozpoznanie sprawy czekamy miesiącami, a jeżeli sąd musi sięgnąć po opinię 

Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów zdarza się, że na prawomocne zakończenie 

sprawy czekamy latami. Dodatkowo od 20 marca 2020 roku do odwołania w Polsce 

obowiązuje stan epidemii, nie mamy pewności kiedy sądy będą działać normalnie i kiedy 

„odrobią” zaległości.  

Po długim czasie oczekiwania na wyrok czy postanowienie sądu bardzo często okazuje się, że 

nikt nie jest usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem.  

Na szczęście z pomocą przychodzi mediacja!  



- Do mediacji rodzinnej możemy przystąpić od razu. Co więcej, możemy odbyć spotkanie 

online, bez wychodzenia z domu.  

- Mediacja jest dobrowolna i można z niej zrezygnować na każdym etapie.  

- Mediator jest osobą bezstronną, ale podpowiada jak innym udało się rozwiązać podobny 

problem i pomaga szukać rozwiązań najlepszych w danej sytuacji.  

- W trakcie mediacji rodzinnej możemy spróbować rozwiązać wiele problemów, np. ustalić 

kwestię miejsca pobytu dziecka, kontaktów z drugim rodzicem, wysokości alimentów oraz 

ustalić zasady porozumiewania się rodziców, np. w kwestiach dotyczących edukacji, czy 

wyboru zajęć dodatkowych.  

- Ugoda wypracowana przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc równą 

wyrokowi, czy postanowieniu wydanemu przez Sąd. A nikt nie zdecyduje lepiej o losach dzieci 

niż jego rodzice, bo nikt tak mocno nie kocha dziecka.  

A jeśli nie dojdzie do porozumienia w toku mediacji? To zupełnie nic nie tracicie, zawsze 

zostanie droga sądowa.  
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