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Świeccy katolicy z pomocą ofiarom
przemocy seksualnej w Kościele
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i profesjonalne,
katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą
seksualną w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest dla osób,
które doświadczyły wykorzystywania seksualnego oraz ich najbliższych.
Niezależną inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich
skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła.
W każdy wtorek między 19.00 a 22.00 pod numerem telefonu
800 280 900 dyżurują psychoterapeutki i wspierający ich asystenci.
Osoba dzwoniąca może być pewna, że rozmowa będzie anonimowa,
bezpłatna, cierpliwa i dyskretna. Proponujemy – w zależności od
potrzeby – fachową pomoc prawną, psychologiczną, duszpasterską.
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” działa od 7 marca 2019 r.
Rozpoczęła swoją działalność w przeddzień modlitwy i postu całego
Kościoła za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.
Do tej pory odbyło się jedenaście trzygodzinnych dyżurów, podczas
których odebrano 39 telefonów. Dziesięć spraw – po wyrażeniu takiej
woli przez osobę dzwoniącą – zostało przekazanych do konsultacji
specjalistycznych, w tym do prawnika, lub zgłoszonych do odpowiednich władz kościelnych.
Inicjatorami telefonu zaufania są: Klub Inteligencji Katolickiej
w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Świeccy twórcy inicjatywy, działający
autonomicznie, odbyli szereg spotkań z hierarchami kościelnymi
i w porozumieniu z nimi prowadzą swoją działalność. Inicjatywa działa
w oparciu o współpracę z instytucjami takimi jak: Centrum Ochrony
Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę, Fundacja Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami,
terapeutami, duszpasterzami i prawnikami.
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” działa w sposób wolontariacki.
Liczba zgłaszanych spraw wymaga jednak stałego zaangażowania
specjalistów, a kontakt telefoniczny to zaledwie początek długiego
procesu wsparcia. W związku z tym twórcy Inicjatywy rozpoczęli
pozyskiwanie funduszy w serwisie Zrzutka.pl pod adresem:
https://zrzutka.pl/ywf2sg.
„Potrzebujemy zebrać minimum 60 tysięcy zł, żeby zapewnić
działanie telefonu na rok w obecnym kształcie (dyżur raz w tygodniu).
Jeśli uzbieramy więcej funduszy, to Inicjatywa się rozrośnie i dyżurów
będzie więcej” – informują organizatorzy.
Informacje o Inicjatywie „Zranieni w Kościele” można znaleźć pod
adresem www.zranieni.info.

