OVERGREP
HAR SKJEDD
– OVERGREP
			SKJER –
OVERGREP
SKAL IKKE SKJE
Krenkes et medmenneske
krenkes Gud
Ingen skal bære alene
Vi vil støtte
Vi vil tro på
Vi vil skape trygge rom
Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep

F O R U T S AT T E
Ki r k el ig R e ssur ssen t er er et kirkelig tilbud til voksne
kvinner og menn som har vært utsatt for overgrep og krenkelser.
Vi t il by r avklaringssamtaler og støtte til bearbeiding av
overgreps- og krenkelseserfaringer gjennom individuelle
samtaler, gruppetilbud og gudstjenester.
Ki r k el ig R e ssur ssen t er arbeider for å skape større
åpenhet om overgrep og krenkelser og bidra til å styrke
selvfølelse, tillit, verdighet og grenser hos den som har vært
utsatt for overgrep.

F O R K I R K ELI G E M EDA R B EI D ER E
Ki r k el ig R e ssur ssen t er er et diakonalt og tverrkirkelig
kompetansested for ansatte og frivillige medarbeidere i kirkelig
sammenheng.
Vi t il b y r undervisning, rådgiving og hjelp i håndtering av
overgrepssaker.
Ki r k el ig R e ssur ssen t er arbeider for å gjøre kirkelige
miljøer bedre forberedt på å møte og håndtere overgrepserfaringer,
som kirkesamfunn, som betrodde ledere og tillitspersoner og som
arbeidsgiver/ansvarlig instans.
Vi r ksom h e t en h ar et særlig fokus på å forebygge overgrep
og krenkelser. Gjennom holdningsskapende arbeid, materiell
utvikling, lederopplæring og korte eller lengre undervisnings
opplegg bidrar Kirkelig Ressurssenter til å skape trygge rom for
barn og unge og for alle som vil høre til i en kirkelig sammenheng.

Si de n start e n i 1 9 96 har Kirkelig Ressurssenter møtt
mennesker som har vært utsatt for overgrep og krenkelser.
Dyrekjøpte erfaringer om mestring, fortvilelse, skam og
ensomhet er formidlet tilbake til ulike kirkelige sammenhenger. Historiene har gitt en nødvendig og viktig innsikt.

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Adresse: Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO
Sentralbord: 23 22 79 30
For SMS: 474 64 616
Hjemmeside: www.kirkeligressurssenter.no
E-post: post@kirkeligressurssenter.no
ADAM – Samtaletilbud til menn
Adresse: Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO
Sentralbord: 23 22 79 30
Hjemmeside: www.kirkeligressurssenter.no
E-post: adam@kirkeligressurssenter.no

