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Pierwszy rok Inicjatywy „Zranieni w Kościele”
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” powstała dzięki wielomiesięcznej pracy
społecznej grupy osób świeckich. Również od marca 2019 r. – kiedy został
uruchomiony telefon wsparcia – kilkadziesiąt osób pracowało na rzecz osób
zranionych przez dziesiątki, a niekiedy setki godzin całkowicie nieodpłatnie.
Wszelkie niezbędne koszty były ponoszone z pieniędzy warszawskich
instytucji‑inicjatorów: Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi”
i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.
Poszukiwanie środków finansowych na rozwój działalności Inicjatywy
„Zranieni w Kościele” spotkało się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem
wśród darczyńców – zarówno świeckich, jak i duchownych. W sumie,
różnymi drogami (wpłaty darowizn na konto KIK, zbiórka na portalu zrzutka.
pl, odpis 1% podatku dochodowego) otrzymaliśmy przez pierwszy rok
(marzec 2019 – luty 2020) wsparcie w kwocie ponad 150 tysięcy złotych,
na które złożyły się wpłaty jednorazowe oraz cykliczne od ponad 300 osób.
Uproszczony schemat wpłat/darowizn przedstawia się następująco:
– wśród wszystkich przekazanych kwot najwyższe są dwie wpłaty,
pochodzące od dwóch darczyńców, w wysokości 10 687,56 euro
(45 587,79 zł) i 32 100 zł
– od kilkunastu osób wpłaty powtarzają się cyklicznie, niektóre z nich
co miesiąc; inne: 3 lub 4 razy w roku; są to kwoty w wysokości
od 10 zł do 200 zł miesięcznie.
– wśród innych wpłat (nieregularnych) możemy wyróżnić kwoty
w wysokości od 10 zł do 5000 zł.
Tym samym podstawowa działalność Inicjatywy została zabezpieczona
dzięki dotychczasowej hojności wspierających nas osób. Dzięki tym
funduszom możemy zapewnić Inicjatywie rozwój, profesjonalizację
i opłacanie niektórych zadań. Wciąż jednak większość naszej pracy opiera
się na aktywności społecznej. Dalej też poszukujemy środków finansowych
po to, by zapewnić i utrzymać stabilność oraz długofalowość naszego
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.
W ciągu pierwszego roku działalności (marzec 2019 – luty 2020)
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” z zebranych funduszy poniosła łącznie
koszty w wysokości 30 760,14 zł wynikające z:

↓

1) wydatków osobowych, opłacając pracę niektórych osób włączonych
w Inicjatywę:
– koordynatora (od października 2019 r., w wymiarze ½ etatu),
– konsultantek/psychoterapeutek dyżurujących przy telefonie
wsparcia (od stycznia 2020 r. wypłacamy ryczałt za dyżur);
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2) wydatków programowych, stałych i jednostkowych, m.in.:
– opłata za abonament telefoniczny i domenę,
– usługi księgowe,
– usługi poligraficzne – druk plakatów i ulotek,
– organizację spotkania roboczego z doradcami merytorycznym
(30 osób) w pierwszą rocznicę działalności Inicjatywy „Zranieni
w Kościele”, podczas którego omawiane i dyskutowane były
przygotowane przez Grupę Inicjatywną „ZwK” rekomendacje.
Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie szeregu
instytucji i osób. W sposób szczególny chcemy podziękować Centrum
Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę i Fundacji Stop Przedawnieniu. Dziękujemy wspierającym nas
psychologom, terapeutom, prawnikom, duszpasterzom, a także
przedstawicielom i hierarchom Kościoła. Podziękowania należą się także
wolontariuszom, w tym autorowi strony internetowej, wspaniałym
darczyńcom, przedstawicielom mediów informujących o Inicjatywie oraz
wszystkim, którzy wspierają nas radą, dobrym słowem oraz modlitwą.
Nade wszystko dziękujemy zaś osobom skrzywdzonym, które
zdecydowały się zadzwonić na nasz telefon. Dziękujemy za okazane nam
zaufanie oraz odwagę, której wymaga zgłoszenie doznanej krzywdy.
Zespół Inicjatywy „Zranieni w Kościele”

Inicjatywa
„Zranieni
w Kościele”
telefon wsparcia:
800 280 900
(w każdy wtorek,
19.00–22.00)
Kontakt:
info@zranieni.info
Strona internetowa:
www.zranieni.info

