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Inicjatywa „Zranieni w Kosciele" 

„Zlekcewazylismy i opuscilismy maluczkich. [...] 
Cierpienie tych ofiar to skarga, ktora wznosi sie do nieba, dotykajaca duszy, 

a ktora przez dhigi czas byla ignorowana, ukrywana lub wyciszana. [...] 
Jako Lud Bozy jestesmy wezwani, by wziac na siebie 

bol naszych braci zranionych na ciele i na duszy". 
(papiez Franciszek, „List do Ludu Bozego", sierpieri 2018 r.) 

CO 
Inicjatywa „Zranieni w Kosciele" to telefon zaufania i katolickie srodowisko wsparcia dla osob 
dotkni^tych przemocq seksualnq w Kosciele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede 
wszystkim dla osob, ktore same doswiadczyhy wykorzystywania seksualnego, oraz ich 
najblizszych. Otwarty jest rowniez na wszystkich, dla ktorych te grzechy ludzi Kosciofa staby siê  
zgorszeniem i przyczyn^ utraty zaufania do catej wspolnoty wiary. Inicjatywa tworza, swieccy 
katolicy zatroskani o bliznich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kosciola. Czujemy siq 

odpowiedzialni za osoby zranione we wspolnocie wiary i za nasz Kosciof - dlatego chcemy zrobic 
co w naszej mocy, aby pomoc pokrzywdzonym. 
Telefon 800 280 900 przeznaczony jest dla osob dorosbych. Osoby niepemoletnie zachecamy 
do kontaktu z telefonem zaufania dla dzieci i mtodziezy: 116 111. 

DLACZEGO 
Rzeczywiste dobro Kosciola to dobro osob skrzywdzonych, a nie ochrona wizerunku instytucji. 
Osoby zranione potrzebuja. wysiuchania i wsparcia, by moc wypowiedziec wfasny bol 
we wspolnocie wiary. Zgodnie ze stanowiskiem papieza Franciszka i Konferencji Episkopatu 
Polski osobom pokrzywdzonym przez duchownych nalezy siq „nasza wdziecznosc za wielkq 
odwage/', gdy zgiaszajq doznanq krzywde^ - a „najwi^kszym zgorszeniem w tej sprawie jest 
ukrywanie prawdy" przez instytucje powotane do ochrony najstabszych. 

POCO 
Celem Inicjatywy jest udzielanie wsparcia osobom, ktore - zranione przemocq seksualnq 
w Kosciele - szukajq zyczliwej pomocy. Zachecamy pokrzywdzonych do podzielenia siê  swoim 
doswiadczeniem z ludzmi wyznajqcymi wiare^ ktora im samym byta lub nadal jest bliska. Chcemy 
wyshichac tych osob, udzielic im informacji o mozliwosciach otrzymania pomocy prawnej, 
psychologicznej czy duchowej, oraz skierowac do odpowiednich i zaufanych specjalistow. 



JAK 
Inicjatywa „Zranieni w Kosciele" oferuje mozliwosc uzyskania zyczliwej informacji, pomocy 
i porady. Dyzury telefoniczne petnione b^dq regularnie w kazdy wtorek w godzinach 19.00-22.00 
przez odpowiednio przygotowane osoby. Rozmowy prowadzone bqdq anonimowo, bezpfatnie, 
cierpliwie i dyskretnie. Zalezy nam, zeby kontakt telefoniczny byt wsparciem do dalszego 
dziatania. Wszystkim, ktorzy beda^ tego potrzebowali, bedziemy umozliwiali osobisty kontakt 
z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami. Mozemy tez pomoc 
w zgtoszeniu przest^pstwa do wlasciwych instytucji koscielnych i panstwowych. 

KTO 
„Zranieni w Kosciele" to inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium 
„Wiezi" i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Wspolpracujemy 
ze specjalistycznymi instytucjami: Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, 
Fundacja^ Dajemy Dzieciom Siiq, Fundacja Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami, 
terapeutami, duszpasterzami i prawnikami. Dziatamy na wlasna^ odpowiedzialnosc, 
ale w porozumieniu z biskupami obu diecezji warszawskich oraz z innymi pasterzami Kosciota. 

GDZIE 
Organizatorzy Inicjatywy „Zranieni w Kosciele" i wiekszosc instytucji wspohpracuj^cych maja^ 
siedziby w Warszawie, ale nasz telefon jest otwarty na kazdego. W miare^ mozliwosci bedziemy 
starali si$ pomoc takze osobom z innych regionow Polski. 

Wi^cej: www.zranieni.info / tel. 800 280 900 / e-mail: info@zranieni.info 
Kontakt za posrednictwem poczty elektronicznej sluzy w celach informacyjnych. Osoby zranione 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego. 

„B61 i cierpienie osob pokrzywdzonych wymagajg od wszystkich 
- od biskupow i przelozonych zakonnych, od duchownych i swieckich -
bezwarunkowego zaangazowania w proces zglaszania, wyshachiwania, 

naprawy i zapobiegania tego rodzaju przestepsrwom". 
(abp Stanisfaw Gadecki, przewodniczaxy Konferencji Episkopatu Polski, luty 2019 r.] 
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