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W przypadku braku moŜliwoś
1a Powinien być cennik urzę
mogły zasądzać alimentów przekraczaj
się Ŝe sędziny zasądzają alimenty niemo
musi się teŜ z czegoś
1b Ojciec powinien mieć prawo do dokonywania zakupów i wydatków bezpo
dziecka i te wydatki odliczać
prezenty których nie moŜna odj
często woli wydać alimenty na swoje potrzeby zamiast np na basen, balet i inne zaj
rozwojowe dziecka.
1c Zdarza się Ŝe ojciec zabiera dzieci na wakacje trwaj
choroby matki dzieci. W tym czasie ojciec opiekuje si
Obecnie za okres wakacji ojciec musi matce dzieci zapłaci
niesprawiedliwe. Za czas w którym dzieci s
alimenty nie powinny być naliczane ( lub w wersji najbardziej sprawiedliwej alimenty powinna 
zapłacić matka.ale wtedy nie b
wiem jak to powinno być ustalone).
 
1d W przypadku braku moŜ
zagwarantowaną z urzędu moŜ
i połowę ferii zimowych. Za okres przebywania dzieci pod opiek
alimenty powinna płacić matka dzieci. ( b
ojców aby być nowoczesnymi ojcami z dobrym kontaktem z dzie
pozytywny wpływ na rozwój dzieci).
 
2) Ideologia seksistowska utrwalaj
przemocy w rodzinie powinna by
równe traktowanie płci. 
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liwości opieki naprzemiennej: 

 cennik urzędowy określający koszty utrzymania dziecka aby s
 alimentów przekraczających moŜliwości finansowe ojców. Obecnie zdarza 

 alimenty niemoŜliwe do zarobienia nie biorąc pod uwag
 z czegoś utrzymać na mimimalnym poziomie egzystencji.

 prawo do dokonywania zakupów i wydatków bezpo
dziecka i te wydatki odliczać od alimentów. Obecnie takie wydatki traktowane s

Ŝna odjąć od alimentów. To jest dla dobra dziecka gdy
 alimenty na swoje potrzeby zamiast np na basen, balet i inne zaj

rozwojowe dziecka.
e ojciec zabiera dzieci na wakacje trwające nawet 2 miesi

W tym czasie ojciec opiekuje się dziećmi i zapewnia im utrzymanie. 
Obecnie za okres wakacji ojciec musi matce dzieci zapłacić alimenty co jest niezrozumiałe i 
niesprawiedliwe. Za czas w którym dzieci są pod opieką i na utrzymaniu ojca alimenty 

 naliczane ( lub w wersji najbardziej sprawiedliwej alimenty powinna 
 matka.ale wtedy nie będzie chciała wypuszczać dzieci na wakacje wi

 ustalone). 

1d W przypadku braku moŜliwości podjęcia opieki naprzemiennej ojciec powinien mie
du moŜliwość zabierania dzieci na co drugi weekend, połow

 ferii zimowych. Za okres przebywania dzieci pod opieką i na utrzymaniu ojca 
 matka dzieci. ( będzie to zachęta finansowa dla niezdecydowanych 

 nowoczesnymi ojcami z dobrym kontaktem z dziećmi co b
pozytywny wpływ na rozwój dzieci). 

2) Ideologia seksistowska utrwalająca stereotypy Ŝe męŜczyzna- ojciec jest 
inna być zwalczana z urzędu przez instytucje odpowiedzialne za 
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