
Nasza misja 
 

Oferujemy Ci bezpieczne miejsce gdzie 
możesz przyjść i opowiedzieć Twoją 

historię 
 

Wysłuchać Cię i uszanować Twoje 
przeżycia 

 
Proponujemy proces uzdrowienia i 

pojednania, oraz towarzyszyć Ci na tej 
drodze 

 
Pomóc Ci w uzyskaniu dostępu do 

świadczeń oddziaływujących na Twoje 
samopoczucie na poziomie 

emocjonalnym, psychologicznym oraz 
duchowym, takich jak konsultacja 
prawna, czy ukierunkowanie w 

kwestiach duchowych 
 

Działania oferujące współczucie, akceptację, 

zachowanie prywatności oraz godności  

 

 

   
“Pierwszym obowiązkiem 

Kościoła w odniesieniu do 

ofiar jest gojenie ran oraz 

pojednanie. ” 
 

Konferencja Biskupów Katolickich w Stanach 

Zjednoczonych 

 

  

Jeśli Ty, lub ktoś z Twoich znajomych był 

maltretowany, wykorzystywany bądź też 

nękany przez duchownego, brata lub 

siostrę zakonną, pracowników świeckich, 

pracującego w parafii czy szkole katolickiej 

wolontariusza, Twoim pierwszym krokiem 

powinno być zawiadomienie organów 

ścigania.  

 

Archidiecezja Saint Paul i Minneapolis 

współpracuje z Canvas Health, niezależnym, 

profesjonalnym wykonawcą usług 

medycznych, 24 godziny na dobę oraz 7 dni 

w tygodniu, oferującą współczucie oraz 

poufną pomoc, którą można uzyskać 

dzwoniąc na numer: 612-349-6363.  

 

Można również uzyskać pomoc z 

Archidiecezjalnego Programu Pomocy 

Ofiarom dzwoniąc na numer 651-291-4475. 
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Pomoc dla   

ofiar nadużyć 
 

 
 

(Zapewnienie ochrony, 

Pomoc w uzdrowieniu i pojednaniu) 

Bezpieczne miejsce 

do przedstawienia 

sprawy nadużyć i 

wykorzystania 
 

Archidiecezję z Programu  

Pomocy Nadużyć 

651-291-4475 



Chcemy pomóc 
 
Tych, którzy zostali wykorzystani, chcemy 

szczerze przeprosić za ból, którego 

doświadczyliście Wy oraz Wasi ukochani.  

 

Jesteśmy zobowiązani do wysłuchania Was, 

zwracając uwagę na Wasze potrzeby i obawy, 

oraz uczynienia wszystkiego, aby zapobiec 

dalszym szkodom.  

 

Nie jest łatwo podjąć ten pierwszy odważny 

krok i zgłosić nadużycie. Dla wielu ludzi, 

konieczna do tego siła przychodzi po latach 

udręki, gniewu i głębokiego poczucia zdrady.  

 

Współpracujemy z Canvas Health, z lokalnym, 

zaufanym wykonawcą usług w dziedzinie opieki 

zdrowotnej, aby zapewnić Ci bezpieczne i 

pełne współczucia miejsce do wypowiedzenia 

bolesnej sprawy.  

 

Archidiecezja Saint Paul i Minneapolis wraz z 

Canvas Health, niezależnym, profesjonalnym  

wykonawcą usług  medycznych, oferuje poufną 

pomoc i współczucie 24 godziny na dobę 7 dni 

w tygodniu, pod numerem 612-349-6363.  

 

Zachęcamy także do skorzystania z 

Archidiecezjalnego Programu Pomocy Ofiarom.           

Numer telefonu: 651-291-4475. 

 

 

Efekty rozmowy 

telefonicznej  
 

Podczas rozmowy telefonicznej współczujący i 

profesjonalny przedstawiciel kontaktowy z 

Canvas Health zaoferuje pomoc.  

 

Przedstawiciel poprosi o kilka podstawowych 

informacji, w tym okoliczności nadużycia, 

tożsamość sprawcy i Twoje informacje 

kontaktowe.  

 

Przedstawiciel jest upoważniony do dokonania 

zgłoszenia. Zgodnie z prawem zgłosi on 

odpowiednim organom ścigania fakt 

wykorzystania dziecka.  

 

Jeśli takie będzie życzenie, nie przekaże jednak 

do Archidiecezji Twoich danych osobowych.  

 

Zaoferowana będzie Ci pomoc w skorzystaniu 

z takich usług jak: profesjonalna konsultacja 

prawna oraz pomoc duszpasterska. 

 

Jeśli w ramach procesu gojenia ran chcesz 

spotkać się z urzędnikiem Archidiecezji, lub 

masz inną prośbę do Kościoła, Archidiecezja 

będzie powiadomiona i podejmie odpowiednie 

działania.  

Przypadki wykorzystywania 

seksualnego przez 

duchownych  

Nadużycie seksualne ma miejsce wtedy, gdy jedna 

z uczestniczących w akcie seksualnym osób, nie 

wyraża na niego zgody, bądź też jest 

niepełnoletnia lub emocjonalnie ograniczona.  

Wykorzystywanie seksualne następuje wtedy, gdy 

dochodzi do zbliżenia seksualnego między 

duchownym, a osobą będącą pod jego 

duszpasterską opieką.  

Molestowanie seksualne to niepożądane 

zachowanie seksualne lub też wypowiedź o 

charakterze seksualnym w środowisku Kościoła.  

Kiedy duchowny, brat lub siostra zakonna, 

pracownik świecki, pracujący w parafii 

wolontariusz, czy też pracownik szkoły katolickiej 

dopuści się wykroczenia, naruszone jest święte 

zaufanie, i to on ponosi odpowiedzialność za 

powstały na skutek tego ból i cierpienie.  

Nie ponosisz żadnej winy za to, co musiałeś znosić. 

To sprawca jest odpowiedzialny za czyn. 


