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Minął właśnie trzeci rok działalności Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, ogólno-
polskiego telefonu zaufania i katolickiego środowiska wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą, przede wszystkim seksualną, w Kościele. Mając na uwa-
dze sytuację w Europie, wojnę w Ukrainie i spowodowany nią kryzys uchodźczy, 
na razie przekazujemy tylko podstawowe informacje o działalności Inicjatywy 
w ostatnim roku. Dyżury telefonu wsparcia odbywają się bez przerw – tak było 
podczas nasilenia się pandemii, tak jest również teraz.

Co tydzień, w każdy wtorek od godziny 19 do 22, przy telefonie wsparcia 
800 280 900 dyżurują psychoterapeuci, wysłuchując osób skrzywdzonych oraz 
udzielając im informacji o możliwości otrzymania pomocy prawnej, psycholo-
gicznej czy duchowej, a także kierując je do odpowiednich i zaufanych 
specjalistów. Dodatkowo funkcjonuje numer asystencki – przeznaczony dla 
osób, które po rozmowie telefonicznej z terapeutami podejmują bliższy kontakt 
z Inicjatywą, szukając konkretnej formy wsparcia.

Od marca 2021 r. do końca lutego 2022 r. odbyły się 63 dyżury (w tym 
12 w ramach interwencji kryzysowej po ogłoszeniu raportu komisji dominikań-
skiej), podczas których terapeutki i terapeuci współpracujący z Inicjatywą 
odebrali 147 telefonów (110 razy dzwoniły kobiety, 37 razy – mężczyźni). Trzyna-
ście spraw zostało przekazanych do prawników. W sumie telefon działał przez 
189 godzin, a dodatkowo telefon asystentki osób pokrzywdzonych – 208 godzin.

„Coraz częściej dzwonią do nas osoby, które wcześniej zgłaszały już sprawę 
przemocy, jakiej doświadczyły, do władz kościelnych, ale potrzebują wsparcia 
na dalszych etapach jej procedowania. Skarżą się na przedłużające się postępo-
wanie i brak informacji na jego temat” – mówi Katarzyna Sroczyńska, 
rzeczniczka Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. – Szczególnie poruszające są tele-
fony od sióstr zakonnych i byłych zakonnic, które doświadczyły przemocy 
seksualnej. Te kobiety opowiadają także o doświadczeniu przemocy psychicz-
nej i ekonomicznej w zakonach”.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 r. telefon 
zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ̨sek-
sualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich 
katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi” 
i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Tworzą ją świeccy 
zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła oraz w poczuciu 
odpowiedzialności za całą wspólnotę wiary.

Kontakt dla mediów:
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (media@zranieni.info) 
lub telefoniczny (500 236 269) z rzeczniczką prasową Inicjatywy, 
 Katarzyną Sroczyńską.
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