Here for you

Możemy również kierować ludzi do innych
odpowiednich organizacji, które być może będą mogły
pomóc długoterminowo.

Nasi wolontariusze spotykają się z osobami
zaniepokojonymi i zatroskanymi z różnych
środowisk, okoliczności i stylu życia i rozumieją
znaczenie wspierania wszystkich osób
uczestniczących w postepowaniach Sądowych nie
oceniając nikogo.
Skontaktuj się z nami lub sprawdź naszą stronę
internetową, aby się dowiedzieć w których Sądach
Koronerskich nasi wolontariusze wspierają ludzi.

“Czułem się spokojniejszy i bardziej
wzmocniony, ponieważ rozumiałem co się
działo, w wyniku czego proces Dochodzenia
był bardziej zadowalającym i łagodniejszym
doświadczeniem”

“Woluntariuszka była pomocna w
wyjaśnieniu wszystkich procedur a także
opiekowała się nami w trakcie i do
zakończenia Dochodzenia. Nie bylibyśmy w
stanie przejść przez to bez niej”

“Czułam się zagubiona i osamotniona będąc
daleko od domu, i jednocześnie musiałam
zajmować się sprawami związanymi ze
smutną śmiercią mojego byłego partnera i
ojca mojego syna. Nie wiem, jak mogłabym
sobie z tym poradzić bez was”

Oto doświadczenia osób którym
pomogliśmy

Więcej informacji można znaleźć na naszej
stronie internetowej:

Jesteśmy organizacją charytatywną która opiera się na
darowiznach, ukierunkowanymi na wsparcie Serwisu i
na szkolenie nowych wolontariuszy.
Jeżeli chcesz złożyć donację, proszę odwiedź stronę:
www.virginmoneygiving.com i wyszukaj słowo
‘Coroner’.
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Wsparcie i Poradnictwo
Dla Osób w żałobie
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Każda śmierć może mieć druzgoczący wpływ na osoby pogrążone
w żałobie, ale kiedy ta śmierć jest nagła, niewyjaśniona lub z
nieznanej przyczyny, to może tylko zwiększyć negatywny wpływ
na rodziny. Nieznajomi, tacy jak Policja, Biuro Koronera lub
Patolog, mogą być zaangażowani w proces prawny jaki nastąpi
po śmierci w wyżej wymienionych sytuacjach. Może się to
wydawać dla rodziny niechcianym wtargnięciem w czasie, który
powinien być bardzo prywatny. Nie jest niczym niezwykłym, że
czujesz się zdezorientowany i jakbyś tracił kontrolę. Żałoba to
uniwersalne doświadczenie, ale dla każdego z nas będzie ono
wyjątkowe i naturalne jest odczuwanie intensywnego żalu po
śmierci kogoś. Zwykle ludzie są odporni i radzą sobie z trudnymi
doświadczeniami, ale gdy umiera ktoś bliski, nie możemy sobie
wyobrazić życia bez niego, a strata może być fizycznym bólem.
Rodzina i przyjaciele często mogą czuć się bezradni, widząc
ukochaną osobę w tak wielkiej rozpaczy.

Twoje doświadczenie

Serwis wsparcia Sądów Koronerskich (CCSS) to
niezależna organizacja charytatywna założona w 2003.
Przeszkoleni wolontariusze oferują bezpłatne, poufne i
emocjonalne wsparcie oraz praktyczną pomoc rodzinom w
żałobie, świadkom i innym biorącym udział w Dochodzeniu w
niektórych Sądach Koronerskich w Anglii. Możemy kierować
ludzi do innych odpowiednich organizacji i przed
rozpoczęciem Dochodzenia/Inquest możemy udzielić
wsparcia i informacji za pośrednictwem naszej infolinii.

Kim Jesteśmy
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Dane kontaktowe to 0300 111 2141 lub napisz do nas na adres
helpline@ccss.org.uk

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–
19.00 oraz w soboty w godzinach 9.00–14.00.

Nasz zespół infolinii zaoferuje wsparcie emocjonalne i udzieli
praktycznych informacji dotyczących procesu
Dochodzenia/Inquest.

www.coronerscourtssupportservice.org.uk

lub odwiedź naszą stronę internetową

Infolinia: 0300 111 2141
Email: helpline@ccss.org.uk

Skontaktuj się z naszą infolinią, aby uzyskać pomoc

Czasami chodzi tylko o akceptację tego, co
wydarzyło się, a to pozwoli iść powoli do przodu nawet jak
wszystko wydaje się zbyt trudne do zniesienia. Być może
będziesz musiał podjąć się dodatkowych obowiązków,
które są dla Ciebie nowe.

Nie ma ‘normalnej’ reakcji na śmierć ukochanej osoby
i nie ma też określonego czasu, w którym można
‘wyzdrowieć’.

Możesz stracić pewność siebie, poczuć się bezsilnym i
poczuć, że nie ma nadziei na przyszłość. Możesz czuć się
odizolowany i niespokojny i twoje zdrowie fizyczne i
psychiczne może ucierpieć. Wszystko to, są typowe reakcje.
Niektórzy uważają, że udział w dochodzeniu może sprawić,
że poczują, że śmierć
nastąpiła dopiero wczoraj, a ich smutek jest przytłaczający.

Żałoba i trauma mogą dotknąć każdego w inny sposób, i nie
jest niczym niezwykłym odczuwanie szoku, zaprzeczenia,
złości, smutku i rozpaczy w dowolnym momencie.

Wpływ żałoby

Przeszkoleni wolontariusze CCSS zapewnią wsparcie w
trakcie tego zazwyczaj skomplikowanego i
pogmatwanego procesu i wyjaśnią tobie procedury
Dochodzenia/Inquest pomagając ci lepiej zrozumieć
twoją rolę w tym często nieznanym środowisku.

Dochodzenie/Inquest może być traumatycznym
doświadczeniem dla osób zaangażowanych.
Rozumiemy, że Sąd Koronera może być przytłaczającym
miejscem do uczestnictwa. Jako pogrążony w żałobie
członek rodziny lub świadek, możesz mieć małe albo
żadne zrozumienie czy kontrolę nad procesem. Trudne
okoliczności, otaczające śmierć, które wymagają
dochodzenia Koronera, czasami komplikują i opóźniają
proces żałoby. Możesz również czuć, że oczekiwałeś i
miałeś nadzieję, że coś się zmieni po zakończeniu
Dochodzenia/Inquest. Naszym celem jest pomoc i
wsparcie wszystkim uczęszczającym w
Dochodzeniu/Inquest.
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