
Dziecko w czasie rozstania rodziców. 
Raport z badania
Stowarzyszenie OPTA



Szanowni Państwo,

wieloletnie doświadczenia specjalistów Stowarzyszenia
OPTA pokazują, że rozstanie jest jednym
z najtrudniejszych kryzysów dotykających rodzinę.
Chociaż decyzję o rozstaniu podejmują rodzice, z tą
zupełnie nową i niełatwą sytuacją muszą poradzić sobie
również dzieci. Zwykle to one, ze względu na brak
odpowiednich zasobów osobistych, najdotkliwiej
odczuwają konsekwencje tej decyzji.

„Rozchodzi się o dzieci” to organizowana przez nas
kampania społeczna, której celem jest pokazanie różnych
aspektów rozpadu rodziny, ze szczególnym
uwzględnieniem perspektywy dziecka.

Liczba rozwodów w Polsce stale rośnie, a praktyka
naszych specjalistów wskazuje na dużą potrzebę edukacji
dotyczącej zagrożeń okołorozwodowych. Chcemy
naświetlić ten problem, zwiększyć świadomość
i wrażliwość społeczną, aby zapobiegać stosowaniu
przemocy emocjonalnej wobec dzieci. Przemocy, do
której, także nieświadomie, może dochodzić podczas
rozstania rodziców.

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa
konieczna jest dojrzała i odpowiedzialna postawa
rodziców, co w sytuacji dużego stresu okazuje się często
bardzo trudne. Należy jednak podjąć wszelkie działania,
aby zminimalizować negatywny wpływ rozstania na dzieci
– chodzi przecież o ich dobro.

Oddajemy w Państwa ręce raport z badania opinii
publicznej, opatrzony naszymi komentarzami, rzucający
światło na sytuację dzieci w czasie rozwodu czy
rozstania. Nawet jeśli osobiście nie stoją Państwo przed
decyzją o rozstaniu, wiedza ta może być pomocna dla
Waszych krewnych lub przyjaciół.

Zapraszam do lektury, 

Katarzyna Przyborowska

Prezeska Stowarzyszenia OPTA 

2

http://www.rozchodzisieodzieci.pl/
https://www.facebook.com/rozchodzisieodzieci


Badaną grupą były osoby dorosłe, które w przeciągu ostatnich 10
lat przechodziły rozstanie lub rozwód oraz posiadały dzieci do 18
roku życia. Zdecydowana większość badanych (54%)
w trakcie rozstania posiadała jedno dziecko. Rozwód z dwójką
dzieci dotyczył 37% z nich. W 6% przypadków rozstające się pary
posiadały trójkę dzieci, tylko w 3% - czworo i więcej.

Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni sprawowały opiekę nad
dzieckiem zarówno w trakcie rozstania, jak i już po nim. 59%
mam decyzją sądu otrzymało pełną opiekę nad dzieckiem.
W przypadku mężczyzn odsetek ten wyniósł jedynie 7%. Wspólna
opieka sprawowana przez byłych partnerów została przyznana
rodzicom prawie co trzeciego dziecka (29%).

W samym 2019 roku rozwiodło się ponad 65 

tys. par małżeńskich – to aż o 2 tys. więcej niż 

w roku poprzednim*. Zgodnie ze statystykami, 

ponad połowa rozwodów dotyczy par, które 

posiadają dzieci. Podjęcie decyzji o rozwodzie 

– lub w przypadku par niesformalizowanych 

o rozstaniu – nigdy nie jest proste i zwykle 

wiąże się z dużymi zmianami w codziennym 

życiu. Jednak gdy decyzja zostaje już podjęta, 

należy się zmierzyć z procesem rozstania 

i jego konsekwencjami. 

Liczba rozwodów 
w Polsce stale rośnie. 
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54% 37% 6% 3%

*Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju 
terytorialnym w 2019 r. Główny urząd Statystyczny, Warszawa 2020.



58,6

7,1

29,4

4,9

Kobieta

Mężczyzna

Oboje rodzice

Inna sytuacja

Kto sprawował opiekę nad dzieckiem 

w czasie rozstania?

Dane w % | N=309 (ogół dzieci)

Komu sąd przyznał pełną opiekę nad 
dzieckiem po rozstaniu?

54,5

11,6

32,9

0,6

Kobieta

Mężczyzna

Oboje rodzice

Inna sytuacja

Wśród osób, którym nie przyznano opieki nad dzieckiem lub współdzielili ją z drugim rodzicem, relatywnie rzadko zdarzały się 
sytuacje, w których byli partnerzy utrudniali kontakt z dzieckiem. Wystąpienie takich okoliczności deklarowało 17% badanych. 

Przy czym z taką sytuacją częścią zmierzali się mężczyźni (20%) niż kobiety (12%). 
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Istnieje istotna zależność między 
sprawowaniem opieki przez rodziców 
razem i osobno a manipulacją dzieckiem. 
Badani, którzy zadeklarowali, że wspólnie 
zajmowali się dzieckiem, najrzadziej 
(12,5%) mówili, że dziecko było 
manipulowane. O manipulacji przez 
drugiego rodzica najczęściej mówili ci 
ankietowani, którzy sami zajmowali się 
dzieckiem (59%). 

Obserwuje się także istotną zależność 
między utrudnianiem kontaktów 
a manipulowaniem dzieckiem. Wśród 
osób, które potwierdziły, że dziecko było 
manipulowane przez któregoś rodzica, 
aż 75% deklarowało, że współmałżonek 
utrudniał im kontakty. 

Czy Pana/Pani były partner/partnerka utrudniał(a) 

kontakt z dzieckiem po rozstaniu? 

16,9

83,1

Tak Nie

Kobiety: 12,2%
Mężczyźni: 20,0%

*Pytanie zadane osobom, którym sąd nie przyznał opieki nad dzieckiem lub przyznał 
ją obojgu rodzicom | N=124
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Podział 
obowiązków 

Badani zostali poproszeni o określenie podziału obowiązków nad
dziećmi po rozstaniu. Jako najmniej współdzielone, a zatem
w głównej mierze sprawowane przez jednego rodzica, badani
wskazywali czynności związane z edukacją, takie jak kontakt
z placówkami edukacyjnymi (71%) oraz odrabianie z dziećmi lekcji
(70%).

Największe różnice pomiędzy obowiązkami sprawowanymi
samodzielnie przez matki i ojców dotyczyły wizyt kontrolnych
u lekarza - 81% matek zadeklarowało, że należało to do ich
obowiązków i 40% ojców - oraz zajęć dodatkowych (odpowiednio
80% matek i 39% ojców). Jednak biorąc pod uwagę, że to właśnie
matki zdecydowanie częściej sprawują opiekę nad potomkami,
nie dziwi fakt, że to również one częściej poświęcają czas na
poszczególne aktywności związane z wychowaniem dziecka.
Obowiązkiem, przy którym mężczyźni okazali się najaktywniejsi,
były spotkania z dziadkami i rodziną (55%).
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Ja się tym zajmowałem/am Zajmowaliśmy się tym po równo Zajmował się tym drugi rodzic

Ja się tym zajmowałem/am Zajmował się tym drugi rodzic

(Kobiety: 81,4%, Mężczyźni: 40,4%*)

Ja się tym zajmowałem/am Zajmował się tym drugi rodzic

(Kobiety: 82,1%, Mężczyźni: 53,2%*)

Ja się tym zajmowałem/am Zajmował się tym drugi rodzic

(Kobiety: 73,9%, Mężczyźni: 40,4%*)

Ja się tym zajmowałem/am Zajmował się tym drugi rodzic

69,9 2,1 28,1

68,9 3,9 27,2

Wizyty kontrolne u lekarzy

Odrabianie lekcji [N=146]** 

63,8 5,5 30,7

Wyjazd na wakacje/ wycieczkę

64,7 8,4 26,9

Spędzanie świąt

(Kobiety: 71,6%, Mężczyźni: 49,0%*)

Jak wyglądał podział obowiązków wobec dziecka po rozstaniu? 

* % osób wśród kobiet i mężczyzn, które zadeklarowały, że to zadanie należało do ich obowiązków 
**Rodzice, których dzieci w trakcie rozwodu miały 6 lat lub więcej  |  Dane w %  |. N=309
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Ja się tym zajmowałem/am Zajmował się tym drugi rodzic

Ja się tym zajmowałem/am Zajmował się tym drugi rodzic

Ja się tym zajmowałem/am Zajmował się tym drugi rodzic

Ja się tym zajmowałem/am Zajmował się tym drugi rodzic

67,6 3,9 28,5

71,2 2,7 26,0

Kontakt z placówkami edukacyjnymi [N=146]**

62,8 7,1 30,1

Rozrywka (np. wizyta w kinie, na placu zabaw)

Zajęcia dodatkowe

66,7 7,4 25,9

Spotkania z rodziną/dziadkami

(Kobiety: 84,4%, Mężczyźni: 53,3%*)

(Kobiety: 69,3%, Mężczyźni: 47,9%*)

(Kobiety: 80,0%, Mężczyźni: 39,4%*)

(Kobiety: 71,7%, Mężczyźni: 55,4%*)

* % osób wśród kobiet i mężczyzn, które zadeklarowały, że to zadanie należało do ich obowiązków
**Rodzice, których dzieci w trakcie rozwodu miały 6 lat lub więcej  |  Dane w %  |. N=309

Ja się tym zajmowałem/am Zajmowaliśmy się tym po równo Zajmował się tym drugi rodzic
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Co trzecia ankietowana osoba (37%) przyznała, że rozwód odbył się w nerwowej atmosferze, w tym aż 16% zanotowanych
odpowiedzi było skrajnie negatywnych. Negatywne oceny okoliczności wokół rozstania zdecydowanie częściej towarzyszyły
kobietom niż mężczyznom. 42% respondentów uznało, że rozstanie odbyło się w atmosferze spokojnej, a 21% respondentów
określiło ją jako neutralną.

Atmosfera rozstania 

Jak określił(a)by Pan(i) atmosferę, w której przebiegło rozstanie? 

16,2 7,4 13,7 21,1 18,6 13,2 9,8

NERWOWA SPOKOJNA

37,3% 41,7% Kobiety: 35,9%
Mężczyźni: 54,9%

Kobiety: 42,9%
Mężczyźni: 24,3%

Dane w % |  N=204
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Jako nerwową określiło ją 43% kobiet (24% mężczyzn), natomiast jako spokojną - 36% (55%

mężczyzn). Warto jednak zwrócić uwagę, że to właśnie kobiety zdecydowanie częściej

sprawują opiekę nad dziećmi zarówno w trakcie rozstania, jak i już po nim, co bez wątpienia

może wpływać na ich ocenę tej sytuacji. Rozpad rodziny jest wyjątkowo trudnym momentem,

któremu towarzyszy stres, niepewność o przyszłość czy poczucie utraty bezpieczeństwa. Na

osobie, która w tak burzliwym momencie dodatkowo sprawuje opiekę nad dzieckiem,

spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ma ona obowiązek zadbać o potrzeby dziecka, ale

sama również musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Konieczne może okazać się

wsparcie rodziny, przyjaciół lub specjalisty, którzy pomogą przejść przez ten trudny okres.

Znajduje to też potwierdzenie w analizach wyników badania - istnieje wyraźna korelacja

pomiędzy atmosferą rozwodu a pomocą i wsparciem uzyskiwanym od otoczenia. Im więcej

osób wspierało respondentów, tym częściej mówili oni, że atmosfera przebiegała spokojniej.

Kobiety gorzej znoszą atmosferę rozstania niż 
mężczyźni.
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W procesie rozpadu rodziny ważnym czynnikiem wpływającym na dobrostan dzieci jest najbliższe otoczenie, które może wpływać –
pozytywnie lub negatywnie – na odczuwane przez nie skutki rozstania. Respondenci w trakcie rozwodu lub rozstania przede
wszystkim mogli liczyć na pomoc ze strony dziadków, którzy zostali wskazani przez ponad połowę badanych (57%). W dalszej
kolejności pojawili się inni członkowie rodziny (41%) oraz znajomi (31%). Aż co szósta osoba nie miała dodatkowej pomocy w tym
trudnym okresie.

Wsparcie w opiece nad dziećmi 

Czy podczas rozstania mógł/mogła Pan(i) liczyć na pomoc w opiece 
nad dzieckiem innych osób dorosłych?

Dane w % |  N=203

56,7

40,9

31,5

9,9

0,5

14,8

Tak, dziadków

Tak, innych osób z rodziny

Tak, znajomych

Tak, pracowników placówki edukacyjnej, opiekuńczej

Tak, innych osób, jakich?

Nie, nie miałem/am takiej pomocy
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W trakcie rozstania część par decyduje się na pomoc specjalistów. Rodzice najczęściej korzystali z pomocy psychologa oraz
psychoterapeuty - zostali oni wskazani odpowiednio przez 31 oraz 24% respondentów. Z kolei w przypadku pomocy udzielanej
dzieciom najczęściej wskazywanym specjalistą był pedagog (30%). W dalszej kolejności decydowano się na pomoc psychologa (28%)
oraz psychoterapeuty (26%). Rodziny najrzadziej korzystały z usług oraz mediatora.

Specjalistyczna pomoc

Czy w czasie rozstania korzystał(a) Pan(i) z pomocy któregoś ze specjalistów? 

Dane w % |  N=204

31,4
24,0

12,3

22,1
16,2

28,4 26,0
30,4

10,3
14,2

52,5
61,8 64,2

71,1 72,5

Psychologa Psychoterapeuty Pedagoga Psychiatry Mediatora

% rodziców, którzy skorzystali z pomocy danego specjalisty

% rodziców, których przynajmniej jedno dziecko korzystało z pomocy danego specjalisty

Nie korzystałem/am
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• Najmłodsi ankietowani rodzice częściej korzystali z pomocy psychologa, psychoterapeuty
i psychiatry. Można to rozumieć m.in. jako większą gotowość i otwartość młodych rodziców do
korzystania z takich form wsparcia, a także większą świadomość psychologiczną w ogóle.

• Im wyższe zarobki rodziny, tym częściej korzysta ona z pomocy specjalistów takich jak
psychoterapeuta i pedagog. Ujawnienie takiej zależności może sugerować, że pomoc
w zakresie psychoterapii udzielanej w ramach środków publicznych jest niewystarczająca.

• W przypadku korzystania ze wsparcia psychoterapeuty uwidoczniły się także znaczące różnice
ze względu na wielkość zamieszkiwanej miejscowości – im większe miasto, tym większa
skłonność do brania udziału w psychoterapii. Dostępność takich usług jest znacznie większa
w dużych miastach i ma to realny wpływ na możliwość skorzystania z nich. Na taki wynik może
mieć również wpływ większa świadomość mieszkańców dużych miejscowości dotycząca
korzystania z takiej formy pomocy. Taka sama zależność ujawniła się w przypadki usług
mediatora.

Dodatkowe analizy wyników badania pokazują wpływ różnych 

czynników demograficznych na gotowość do korzystania 

z pomocy specjalistów. Oto najważniejsze z nich: 
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Sytuacja dzieci 
podczas rozstania 

Pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w rozwodzie rodziców
były oparte na subiektywnej ocenie badanych. W ten sposób
została opisana sytuacja 309 dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
W opinii ankietowanych, ponad połowa dzieci w trakcie rozstania
rodziców miała zapewnione poczucie bezpieczeństwa (57%) oraz
czuła się kochana przez oboje rodziców (57%). Jednak aż 18%
dzieci, czyli prawie co piąte, mogło czuć się niekochane lub
stracić poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, aż 40% dzieci było
świadkami kłótni rodziców, a co piąte dziecko w nich
uczestniczyło. Również co piąte dziecko było manipulowane przez
któregoś z rodziców, a co trzecie - czuło się zagubione w nowej
sytuacji.

Aż co czwarty rodzic nie potrafił określić, czy jego dziecko miało
zapewnione bezpieczeństwo, czuło się kochane lub zagubione
w nowej sytuacji.
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Proszę określić na skali, na ile uważa Pan(i), że dziecko w trakcie rozstania:

Dane w % |  N=309

57,0 18,1

56,6 18,4

39,8 39,8

33,7 39,5

22,0 55,3

22,0 62,5

27,5

29,8

12,9

7,8

10,4

4,5

29,4

26,9

26,9

25,9

11,7

17,5

24,9

24,9

20,4

26,9

22,7

15,5

12,3

12,3

22,7

20,1

27,2

28,8

5,8

6,1

17,2

19,4

28,2

33,7

Miało poczucie bezpieczeństwa

Czuło się kochane przez oboje rodziców

Słyszało kłótnie rodziców

Czuło się zagubione

Było manipulowane przez któregoś rodzica

Uczestniczyło w kłótniach między rodzicami

Zdecydowanie tak było Raczej tak było Nie wiem/ trudno powiedzieć Raczej tak nie było Zdecydowanie tak nie było

Tak Nie

Wskazania o pozytywnym charakterze (poczucie bezpieczeństwa oraz uczucie kochania przez rodziców) znacznie częściej występowały
w grupie dzieci w przedziale 0-9 lat niż 10-18 lat. Natomiast dzieci w wyższym przedziale wiekowym częściej spotykały się z kłótniami
rodziców, poczuciem zagubienia czy manipulacją ze strony któregoś z rodziców.

15



Aż u jednej trzeciej wszystkich dzieci (37%) rodzice nie
zaobserwowali żadnego ze skutków rozstania. Niestety
nie oznacza to, że one nie wystąpiły. Wręcz przeciwnie -
może wskazywać na brak odpowiednich zasobów
rodziców, które pozwoliłyby owe skutki dostrzec.

Wśród zaobserwowanych u dzieci konsekwencji rozstania
pojawiły się obniżone samopoczucie, zamknięcie się w
sobie, pogorszenie relacji z rodzicem czy zwiększona
płaczliwość (zdecydowanie częściej w przedziale
wiekowym 0-9 lat). Wśród dzieci w przedziale wiekowym
10-18 lat dochodziło do problemów z nauką oraz niechęci
do chodzenia do szkoły.

Skutki rozstania 
wśród dzieci 
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W opinii ekspertów liczne deklaracje 
odnośnie pozytywnej atmosfery 
rozstania i dobrego samopoczucia 
dziecka, wbrew pozorom, nie są 
pozytywnym trendem. 

Analiza korelacji pokazała, że to rodzice 
korzystający ze wsparcia specjalistów 
- zarówno, by pomóc dziecku, jak 
i sobie - częściej dostrzegali 
pogorszenie funkcjonowania dziecka 
w trakcie rozpadu rodziny.

Może to oznaczać, ze wśród osób 
korzystających z profesjonalnego 
wsparcia, pojawia się większa uważność 
na sytuację dzieci i chęć 
przeciwdziałania trudnościom. 

*Rodzice, których dzieci trakcie rozwodu miały 6 lat lub więcej  
Dane w %  |  N=309 (ogół dzieci)

25,6

23,3

22,7

21,0

14,2

12,0

9,4

8,1

1,0

36,9

Większa płaczliwość

Obniżone samopoczucie dziecka

Wycofanie się do świata wewnętrznego/
zamknięcie w sobie

Pogorszenie relacji dziecka z rodzicem

Ataki agresji i złości

Pogorszenie relacji rówieśniczych

Problemy z nauką [N=146]*

Niechęć do chodzenia do szkoły [N=146]*

Inne skutki, jakie?

Nie zaobserwowałem/am u mojego dziecka
żadnego z powyższych skutków

Czy Pana/Pani rozstanie spowodowało u dziecka 

któryś z poniższych skutków? 
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Niepokojące są tak liczne deklaracje wskazujące na niewiedzę rodziców dotyczącą stanu

dziecka. Partnerzy w trakcie rozstania, ze względu na dużą ilość stresu, mogą być

nadmiernie skupieni na sobie i swoich problemach oraz nie dostrzegać rzeczywistego

stanu i potrzeb dziecka. Ponadto, należy mieć na uwadze, że dzieci przez rozstanie

przechodzą na różne sposoby. Oznaki zagubienia w domu, w obecności rodziców, mogą

być maskowane, a nadmiernie ujawniać się w szkole czy w kontaktach rówieśniczych.

Musimy też pamiętać, że zaprezentowane odpowiedzi są subiektywną oceną rodziców,

którzy problemy dzieci postrzegają ze swojej własnej perspektywy. Gdybyśmy zadali te

same pytania dzieciom, wyniki mogłyby się znacząco różnić. W tym wyjątkowo trudnym

okresie szczególnie ważne mogą okazać się konsultacje ze szkolnymi pedagogami czy

specjalnymi placówkami, które pomogą w pełni rozpoznać stan dziecka, podjąć

odpowiednie działania i pomóc mu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Również nasze

badanie potwierdziło, że to właśnie rodzice korzystający z pomocy specjalistów wykazują

większą uważność na zmiany w zachowaniu dziecka.

Badani w większości deklarują, że dzieci miały zapewnione 

poczucie bezpieczeństwa i czuły się kochane. 

Lecz czy rzeczywiście tak było?
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Ponad 40% badanych ma poczucie, że ich dzieci w trakcie rozstania ucierpiały. Ten problem jest bardziej odczuwany przez kobiety niż
mężczyzn (odpowiednio 45 i 32%), co może wynikać z faktu, że to właśnie matki częściej sprawują opiekę nad dziećmi.
Porównywalnie duży odsetek rodziców przyznał, że w czasie rozwodu brakowało im dodatkowego wsparcia bliskich osób. Co czwarty
partner (26%) z perspektywy czasu wyznał również, że rozwód mógł przebiec w przyjaźniejszej atmosferze.

Ocena rozstania 

Określ, na ile zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami:

Dane w % |  N=204

41,2 32,4

40,2 43,1

40,2 32,8

26,0 43,6

23,0 57,8

12,3

12,7

13,7

9,3

6,4

28,9

27,5

26,5

16,7

16,7

26,5

16,7

27,0

30,4

19,1

15,2

27,5

22,5

27,9

35,3

17,2

15,7

10,3

15,7

22,5

Mam poczucie, że nasze dziecko ucierpiało w czasie
naszego rozstania

W czasie rozstania czułem/czułam, że brakuje mi
wsparcia innych

Mam poczucie, że rozstanie przebiegło jak należy

 Z perspektywy czasu uważam, że rozstanie  mogło
przebiec w przyjaźniejszej atmosferze

Mam poczucie, że w czasie rozstania problemy
naszego dziecka zeszły na dalszy plan

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Nie wiem/ trudno powiedzieć Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam

Zgadzam 

się

Nie zgadzam 

się 
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33,3 33,3 21,1 8,3 4,0

16-29 lat

30-39 lat

40-49 lat

50-59 lat

60 i więcej lat

KATEGORIA WIEKOWA

16,7

35,3

22,5

25,5

Wieś

Miasto do 100 tys

Miasto 100-500 tys

Miasto powyżej 500tys

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

PŁEĆ

Kobieta

69,6%

Mężczyzna

30,4%

Badanie „Dziecko w czasie rozstania rodziców”
stanowi element kampanii „Rozchodzi się
o dzieci” organizowanej przez Stowarzyszenie OPTA.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 204 osób
dorosłych, które w ostatnich 10 latach przeszły przez
rozwód lub rozstanie, a ich dzieci należały do dwóch
kategorii wiekowych: 0-9 lat oraz 10-18 lat. W ten
sposób została opisana sytuacja 309 dzieci. Wyniki
w raporcie prezentowane są na dwa sposoby
– w ramach ogólnej próby rodziców lub ogólnej próby
dzieci. Ankiety zostały zebrane metodą wywiadów
on-line (CAWI) przez agencję badawczą SW Research.

Dane
demograficzne

1 2,9

44,152

Podstawowe/gimnazjalne

Zasadnicze zawodowe

Średnie

Wyższe

WYKSZTAŁCENIE
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Stowarzyszenie OPTA od 25 lat działa na rzecz osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
zwłaszcza rodzin doświadczających kryzysów, m.in.
wynikających z przemocy domowej i uzależnienia.
Oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne
i terapeutyczne dla rodziców i dzieci, a także pomoc
prawną, mediacje czy specjalne programy
edukacyjne.
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Dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach projektu Mam prawo do mamy i taty.

Nie oceniamy decyzji o rozstaniu, zachęcamy do troski o dziecko.
Kampania społeczna Stowarzyszenia OPTA


