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MOŻESZ POMÓC
- prowadzenie akcji poszukiwawczej poprzez współpracę z odpowiednimi służbami,  

- wymianę informacji, porównywanie faktów i ustaleń, monitorowanie działań w zakresie    

  prowadzonych spraw;

- udzielanie wskazówek rodzinom osób zaginionych, w jaki sposób prowadzić poszukiwania;



WSTĘP

Rok 2012 był dla Fundacji ITAKA kolejnym rokiem wytężonych działań poszukiwawczych i pomocowych 
na rzecz osób zaginionych i ich rodzin, co stanowi statutowy cel działalności Fundacji. Zasięg jej funkcjo-
nowania rokrocznie obejmuje liczne zdarzenia, będące powodem zaginięć, m. in. choroby, schorzenia, 
wypadki, przestępstwa czy porwania. Co roku statystyki dotyczące tego zjawiska przedstawiają się ina-
czej. Jednak od kilku lat nieustannie obserwujemy niesłabnącą trwałość tendencji wzrostowej zaginięć 
w Polsce.

W 2012 roku Fundacja przyjęła 1286 zgłoszeń o zaginięciu, co stanowi nieznaczny, ale jednak wzrost   
w stosunku do roku 2011. Powodem takiej sytuacji jest w dużej mierze depresja, która urasta do rangi  
jednej z głównych przyczyn zaginięć w ostatnim czasie, a na co Fundacja ITAKA zwracała w zeszłym roku 
szczególną uwagę społeczeństwa poprzez szereg działań profilaktycznych dotyczących tego problemu.  
Wyraźne nasilenie dotyczy także zjawiska porwań rodzicielskich, których w ostatnim roku odnotowaliśmy  
aż 69 przypadków, z czego 44 sprawy udało się rozwiązać. Ta sytuacja spowodowała, że Fundacja ITAKA 
zetknęła się ze stosunkowo nowym dla siebie zagadnieniem, a jednocześnie stanęła przed konieczno-
ścią opracowania strategii świadczenia pomocy również w takich sytuacjach. Wraz z zespołem prawni-
ków, psychologów i pracowników socjalnych wypracowano zasady postępowania i szczegółowo zazna-
jomiono się z realiami tego zjawiska.

Kolejnym wyzwaniem było dla zespołu ITAKI prowadzenie licznych spraw zaginięć obywateli poza grani-
cami kraju. Akcje toczyły się głównie na terenie Wielkiej Brytanii, ale także w Niemczech, Francji, Hiszpa-
nii i Holandii. Zaginięcia zagraniczne stanowiły zawsze szczególnie trudne i wymagające przedsięwzię-
cia, które pochłaniały wiele pracy i poświęcenia ze strony załogi Fundacji.

Ogromnym wysiłkiem i niesłabnącym zaangażowaniem wszystkich pracowników i wolontariuszy  
Fundacji ITAKA w 2012 roku udało się odnaleźć 1241 osób! 

Oprócz wymiernych statystyk związanych z akcjami poszukiwawczymi, należy również zaznaczyć,  
iż Fundacja aktywnie działała także w zakresie profilaktyki zaginięć. Akcje zapobiegawcze i prewencyjne, 
realizowane projekty, kampanie społeczne oraz oferta edukacyjna to kompleksowa inicjatywa, która mia-
ła na celu niesienie pomocy dotkniętym bądź zagrożonym problemem zaginięcia.



JAK FUNDACJA ITAKA PROWADZI POSZUKIWANIA? 

Fundacja ITAKA to jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która zajmuje się poszukiwaniem osób 
zaginionych i tym samym wspomaga działania instytucji państwowych do tego zobowiązanych. Głów-
nym sposobem funkcjonowania Fundacji jest współpraca z szeregiem jednostek, organizacji i podmio-
tów, które w zakresie swojej aktywności mogą mieć styczność z osobami zaginionymi. Pracownicy ITAKI  
na co dzień współdziałają i stale utrzymują kontakt z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej w całej  
Polsce, a w przypadkach zaginięć zagranicznych również z ambasadami i konsulatami. Poza tym pozosta-
ją oni w ciągłej kooperacji z ośrodkami pomocy społecznej, noclegowniami, schroniskami i innymi miej- 
scami, w których mogą przebywać osoby zaginione.

Najważniejsze działania podejmowane natychmiast  
po zgłoszeniu zaginięcia to: 

- rozpowszechnienie komunikatu o zaginięciu w prasie, radiu, telewizji i Internecie;
- prowadzenie akcji poszukiwawczej poprzez współpracę z odpowiednimi służbami,  
- wymianę informacji, porównywanie faktów i ustaleń, monitorowanie działań w zakresie    
  prowadzonych spraw;
- udzielanie wskazówek rodzinom osób zaginionych, w jaki sposób prowadzić poszukiwania;
- prowadzenie działań poszukiwawczych w Internecie, m. in. poprzez serwisy społecznościowe;
- kontakty z informatorami, weryfikowanie każdego sygnału o ewentualnym miejscu  
  pobytu zaginionego.

po
szu
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INTERNETOWY SERWIS ZAGINIENI.PL

Od lat serwis zaginieni.pl uruchomiony przez Fundację ITAKA stanowi podstawowy instrument jej funk-
cjonowania. Jest miejscem zintegrowanych działań i kompletną platformą informacji, dzięki której można:

- zgłosić zaginięcie osoby;
- wygenerować charakterystyczny plakat z wizerunkiem i podstawowymi informacjami  
  o osobie zaginionej;
- przeszukać łatwą w obsłudze i intuicyjną bazę osób zaginionych;
- uzyskać informacje, jak skutecznie rozpocząć i prowadzić poszukiwania;
- zasięgnąć informacji o realizowanych przez Fundację inicjatywach i projektach;
- znaleźć numery ważnych telefonów alarmowych dotyczących kwestii zaginięcia  
  i profilaktyki. 

Struktura portalu pozwala na wyszukiwanie osób zaginionych dzięki stworzonej specjalnie do tego celu 
Bazie Danych Osób Zaginionych i NN (czyli ludzi o niezidentyfikowanej tożsamości), jedynej takiej 
ogólnodostępnej bazie w Polsce!

Poza tym serwis stanowi także bogate źródło wiedzy dla wszystkich, którzy zajmują się poszukiwaniem 
osób, bądź chcą wspomóc takie działania. Każdy zainteresowany odnajdzie na stronie szereg wiadomo-
ści na temat problemu zaginięć, a także będzie mógł zaznajomić się z projektami realizowanymi przez 
Fundację. Serwis zawiera także informacje na temat instytucji i placówek, do których można zwrócić  
się o pomoc oraz ważne numery telefonów alarmowych.

Portal przeglądany przez kilka tysięcy użytkowników dziennie stanowi użyteczny kanał przepływu infor-
macji i jest podstawowym narzędziem rozpowszechniania wizerunku osoby zaginionej, tak ważnego dla 
powodzenia każdej akcji.  
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MEDIA

Głównym elementem działalności Fundacji, równorzędnym z prowadzeniem aktywnych działań poszu-
kiwawczych, jest rozpowszechnianie wizerunku osób zaginionych w mediach, co stanowi część skła-
dową każdej akcji poszukiwawczej. Dzięki temu działania są bardziej skuteczne i pozwalają dotrzeć  
do szerszego grona odbiorców, a tym samym być może do osoby, która będzie miała informacje na temat 
zaginionego. 

Pracownicy ITAKI na stałe współpracują z dziennikarzami ogólnopolskich i regionalnych tytułów praso-
wych oraz serwisów internetowych. Komunikaty o zaginięciach emitowane były w warszawskim metrze 
oraz autobusach City Channel w Warszawie i Trójmieście. Poza tym Fundacja realizuje swoje cele rów-
nież poprzez nagłaśnianie komunikatów i informacji promocyjnych korzystając z przychylności niektó-
rych rozgłośni radiowych i programów telewizyjnych. Nasi specjaliści często wypowiadają się w mediach, 
upowszechniając w ten sposób projekty realizowane w ramach działalności Fundacji i zwracając uwagę 
społeczeństwa na problem zaginięcia. 

SZKOLENIA DLA POLICJI

W 2012 roku pracownicy Fundacji ITAKA przeprowadzili cykl szkoleń dla słuchaczy szkół policyjnych. 
Szkolenia zostały sfinansowane z dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Cel szkolenia:
- zapoznanie policjantów z problematyką zaginięć i handlu ludźmi;
- wskazanie typowych przyczyn zaginięć;
- przedstawienie doświadczeń Fundacji ITAKA w prowadzeniu działań poszukiwawczych;
- zaznajomienie ze sposobem prowadzenia poszukiwań i metodami zwiększania efektywności  
  działań poszukiwawczych;

Szkolenia odbyły się w:
- Katowicach, gdzie przeszkolonych zostało ponad 600 policjantów;
- Szczytnie, gdzie przeprowadzono kurs specjalistyczny dla wydziałów kryminalnych,  
  w którym udział wzięło 110 osób;
- Legionowie, gdzie przeszkolono ponad 400 osób.

W 2012 roku 
Fundacja ITAKA 

współpracowała z:  

KATOWICE
SZCZYTNO

LEGIONOWO
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  
„POSZUKIWANIE OSÓB ZAGINIONYCH W POLSCE I W EUROPIE”

W dniach 10-11 października 2012 r. odbyła Międzynarodowa Ekspercka Konferencja „Poszukiwanie 
Osób Zaginionych w Polsce i w Europie”. Konferencja zorganizowana przez Fundację ITAKA i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych odbyła się już po raz drugi i tym razem podejmowała kwestie dotyczące m.in. wdro-
żenia w Polsce systemu alarmowego w sprawie zaginionego dziecka – Child Alert, nowatorskich metod 
poszukiwania osób zaginionych oraz rozwoju działania telefonu 116 000 w sprawie zaginionego dziecka 
i nastolatka.

Konferencję, która miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, swą obecnością uświet-
nili: Minister Spraw Wewnętrznych – Jacek Cichocki, małżonka Premiera RP – Małgorzata Tusk, Zastępca 
Komendanta Głównego Policji – Andrzej Rokita, Prezes Zarządu Fundacji ITAKA – Anna Dziurka, Członek 
Zarządu Orange Polska – Jacek Kowalski oraz rodzice zaginionych. Poza tym w konferencji brali udział  
także przedstawiciele organizacji pozarządowych, służb publicznych i administracji państwowej. Podob-
nie jak w ubiegłym roku współorganizatorem i patronem konferencji było Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych. Na spotkaniu z udziałem zagranicznych gości (m.in. z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) 
poruszano ważne zagadnienia dla lepszego i sprawniejszego działania organizacji zajmujących się po-
szukiwaniem osób zaginionych. Wymieniając się doświadczeniami z partnerami z zagranicy pracujący-
mi na rzecz osób zaginionych opracowywano nowe praktyki i rozwiązania, które pozwolą efektywniej 
prowadzić działania poszukiwawcze. Prezentowano najnowsze statystyki dotyczące zjawiska zaginięcia,  
a także dotychczasowe osiągnięcia, czyli działania, które udało się wdrożyć w życie oraz obszary, w których 
udało się osiągnąć zamierzone cele. Podczas uroczystości miała również miejsce ceremonia wręczenia 
nagrody dla asp. Michała Stycznia oraz jego partnera na służbie - owczarka niemieckiego, zasłużonych  
w  poszukiwaniu osób zaginionych. 

Konferencję swą obecnością  
uświetnili: 

Jacek Cichocki  
Minister Spraw Wewnętrznych

Małgorzata Tusk
Małżonka Premiera RP

Andrzej Rokita 
Zastępca Komendanta  
Głównego Policji 

Anna Dziurka
Prezes Zarządu Fundacji ITAKA

Jacek Kowalski
Członek Zarządu Orange Polska
oraz 

Rodzice zaginionych

Dzień II 
  prezentacja zmian w działaniach  
  poszukiwawczych po wprowadzeniu  
  nowego zarządzenia Komendanta  
  Głównego Policji z 4 czerwca 2012r.;
  nowatorskie metody poszukiwania    
  osób zaginionych; 
  prezentacja rozwiązań poszukiwawczych    
  stosowanych w górach w Polsce; 
  międzynarodowa współpraca  
  w poszukiwaniu osób dorosłych. 

Dzień I
   działanie telefonu 116 000  
   w sprawie zaginionego dziecka
   i nastolatka;
   zapobieganie i reagowanie  
   w przypadku zaginięć dzieci;
   problematyka wdrażania systemu  
   Child Alert (kryteria i schemat 
   uruchomienia systemu oraz finalizacja     
   przedsięwzięć towarzyszących);
   problem porwań rodzicielskich. 
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CHILD ALERT

Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania 
rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań 
do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert oraz wspieranie procesu wdrożeniowego tego systemu. 

System Child Alert to system alarmowy uruchamiany w przypadku zaginięcia małego dziecka. 
System polega na jak najszybszym rozpowszechnieniu informacji o zaginięciu, która bezpośred-
nio wpływa na efektywność działań poszukiwawczych. 

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych w ramach działania dzieli się unikatową, 
gromadzoną od 1999 roku wiedzą w zakresie tematu „Opiekuj się dzieckiem”.

W ramach projektu powstała strona internetowa  www.childalert.pl. Strona obecnie zawiera informacje 
na temat systemu Child Alert i problemu zaginięć dzieci. 

W ramach projektu powstała strona internetowa  www.opiekujsiedzieckiem.pl zawiera informacje 
na temat programu „Opiekuj się dzieckiem”, problemu zaginięć dzieci, systemu Child Alert, szkoleń pro-
wadzonych przez Fundację ITAKA w temacie zapobiegania zaginięciom dzieci. 

W ramach kampanii została przygotowana ulotka, a także scenariusze dla opiekunów dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym. Scenariusze zostały rozesłane do szkół i przedszkoli w całej 
Polsce drogą e-mailową i są wykorzystywane podczas szkoleń. Można je ściągnąć ze strony 
www.opiekujsiedzieckiem.pl i www.nieuciekaj.pl. Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.

Strona internetowa www.porwaniarodzicielskie.pl. Strona zawiera wskazówki dla rodziców, jak za-
pobiegać porwaniom i gdzie szukać pomocy, a także informacje na temat sytuacji prawnej dot. porwań  
rodzicielskich. Strona powstała dzięki dofinansowaniu przez Komisję Europejską ze środków programu 
DAPHNE III.
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cie

         DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW 
I        WOLONTARIUSZY ITAKI 

Oprócz doraźnej pomocy w prowadzeniu akcji poszukiwawczych osób zaginionych, ITAKA oferuje szereg 
działań, mających na celu wsparcie rodzin i ich bliskich w trudnych momentach związanych z zaginię-
ciem osoby. Ważnym elementem funkcjonowania Fundacji jest obsługa kilku linii telefonicznych do-
stępnych dla wszystkich tych, którzy chcą zgłosić zaginięcie osoby, uzyskać informacje na temat organi-
zacji poszukiwań, zasięgnąć porady eksperta czy też porozmawiać ze specjalistą odnośnie odczuwanego 
cierpienia związanego z trudną sytuacją, w jakiej się znajdują. 

Pracownicy ITAKI dyżurują non stop przy kilku ważnych telefonach alarmowych: 

801 24 70 70
22 654 70 70

24H LINIA WSPARCIA - to całodobowy telefon, przy którym dyżurują specjaliści ds. poszukiwań 
i wolontariusze gotowi natychmiast zająć się sprawą zgłoszonego zaginięcia lub udzielić potrzebnego 
wsparcia. Fundacja ITAKA świadczy długofalową i kompleksową pomoc osobom zaginionym i ich ro-
dzinom, co oznacza, że każdy, kto doświadczył problemu zaginięcia w swoim otoczeniu może liczyć na 
rozmowę z psychologiem, poradę prawnika czy też interwencję pracownika socjalnego. 

PUNKT WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

W ramach zakresu swoich działań Fundacja ITAKA prowadzi grupy wsparcia dla rodzin osób zaginio-
nych. Jedną z głównych inicjatyw jest Punkt Wsparcia Bezpośredniego, który mieści się w Warszawie  
i umożliwia osobisty kontakt ze specjalistami zajmującymi się problemem zaginięcia. Zaginięcie oso-
by wywołuje pewne specyficzne konsekwencje, nie tylko dla samego zaginionego, ale także dla jego 
bliskich. Dlatego dzięki bezpośrednim spotkaniom z psychologiem, prawnikiem, specjalistą ds. poszu-
kiwań lub mediatorem rodzinnym, istnieje możliwość uzyskania bezpłatnie specjalistycznej pomocy. 

Nasi specjaliści dyżurują kilka razy w tygodniu. Jednak aby umówić spotkanie, konieczne jest wcześniej-
sze zarezerwowanie terminu pod numerem telefonu 22 654 70 70, czynnym całą dobę przez 7 dni  
w tygodniu. 
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GRUPY WSPARCIA

Każdy kto doświadczył problemu zaginięcia, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne i potrzebne 
w tych trudnych momentach jest wsparcie bliskich. Nieocenione w takich sytuacjach jest także dzielenie 
doświadczeń z osobami, które przeżywają ten sam dramat, gdyż tylko one są w stanie zrozumieć ogrom 
bólu, jaki nosi się w sobie oczekując na powrót swoich najbliższych. Ze względu na potrzebę podziele-
nia się przeżyciami z osobami, które przeżywają to samo cierpienie z powodu zaginięcia osoby bliskiej,  
Fundacja ITAKA prowadzi grupy wsparcia dla rodzin osób zaginionych. Comiesięczne spotkania 
osób dotkniętych tym samym doświadczeniem braku osoby bliskiej i pustki z tym związanej prowadzone 
są w formie otwartych dyskusji, w których uczestniczy psycholog pełniący rolę moderatora. Spotkania  
te są rodzajem terapii i sposobem na radzenie sobie z problemem. Uczestnicy mogą porozmawiać  
w atmosferze zrozumienia i przy wsparciu innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Ta swo-
ista grupa samopomocy pozwala wymieniać się doświadczeniami i nawiązywać wzajemne kontakty.  
W 2012 r. takie grupy wsparcia funkcjonowały w Warszawie i w Lublinie.
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PROFILAKTYKA 

Fundacja ITAKA od lat prowadzi kampanie profilaktyczne mające na celu zmniejszenie liczby zaginięć. 
Do naszych akcji profilaktycznych należą: 

PORWANIA RODZICIELSKIE
Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów bez woli i wiedzy drugiego 
z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna 
możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem. 
Dzieci zaginione na skutek porwania rodzicielskiego to szczególna grupa zaginionych dzieci. Bardzo czę-
sto służby i instytucje odmawiają pomocy poszukiwawczej, ponieważ porwanie rodzicielskie w Polsce 
nie jest przestępstwem. Porwania rodzicielskie traktowane są jako forma konfliktu wewnątrzrodzinnego, 
który powinien zostać rozwiązany bez angażowania dodatkowych służb. Dodatkowo pokutuje przeko-
nanie, że dziecko przebywając z jednym ze swoich rodziców jest z założenia bezpieczne (rzeczywistość 
niestety często wygląda inaczej).
Fundacja ITAKA w ramach kampanii dotyczącej porwań rodzicielskich zorganizowała w lutym 2012r. 
konferencję na ten temat na której wręczono Fundacji ITAKA nagrodę honorową Rzecznika Praw Dziecka 
za „działalność na rzecz dzieci i ochronę praw dziecka” . 

W ramach kampanii mówimy o tym w jaki sposób zapobiegać porwaniom i jaki wpływ mają konflikty 
między rodzicami na dziecko będące obserwatorem, a często także uczestnikiem takiego konfliktu. Nasz 
dział prawny i psycholodzy doradzają także w jaki sposób zabezpieczyć dziecko przed sytuacją porwania 
rodzicielskiego i przestrzegają przed destrukcyjnym wpływem podejmowania takich decyzji na dziecko. 
Powstała także strona internetowa  www.porwaniarodzicielskie.pl.
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BEZPIECZNA PRACA 
Otwarcie granic w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że Polacy zaczęli czę-
ściej podróżować oraz chętniej wyjeżdżać za granicę w celach zarobkowych. Sytuacja ta stała się przy-
czyną zaistnienia nowych problemów, z którymi zaczęto zgłaszać się do Fundacji ITAKI, a mianowicie  
z sytuacją zaginięć zagranicznych. 
W związku z powtarzającymi się przypadkami zaginięć Polaków za granicami kraju Fundacja przygoto-
wała kampanię społeczną Bezpieczna Praca. Celem akcji jest zmniejszenie liczby zaginięć wśród osób 
wyjeżdżających za granicę oraz informowanie o możliwych niebezpieczeństwach czyhających na osoby 
decydujące się na dłuższy wyjazd do innego kraju. 
W 2012 roku prowadziliśmy kilkaset spraw poszukiwań za granicami kraju, głównie w Wielkiej Brytanii, 
ale także na obszarze Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Holandii. W każdym przypadku współpracowali-
śmy z konsulatami i ambasadami oraz instytucjami polonijnymi w poszczególnych państwach. Poza tym 
nasza aktywność w ramach akcji Bezpieczna Praca skłaniała się do prowadzenia kampanii informacyj-
nych i profilaktycznych. Nasi specjaliści radzili, jak najlepiej przygotować się do wyjazdu, jak zachować się  
w sytuacji zagrożenia oraz do jakiej instytucji udać się po pomoc. W tym celu kolportowaliśmy opraco-
wany przez ekspertów poradnik, zawierający porady i informacje prawne dla poszukujących pracy oraz 
prowadziliśmy stronę internetową www.bezpiecznapraca.eu, zawierającą wskazówki dla osób planują-
cych wyjazd do pracy za granicę.  

PROFILAKTYKA ZAGINIĘĆ ZAGRANICZNYCH – WYKŁAD OTWARTY (30.10.2012)
O tym, jak dużym problemem są zaginięcia zagraniczne, świadczy skala zjawiska. Prawie 20% zaginio-
nych poszukiwanych przez Fundację ITAKA zaginęło poza granicami kraju. Aby zapobiegać temu zjawi-
sku, warto informować i uczulać na niebezpieczeństwa. W tym celu Fundacja ITAKA zorganizowała od 
początku akcji Bezpieczna Praca kilka referatów i wykładów. Ostatni odbył się w Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i podejmował temat: Jak bezpiecznie wyjechać za granicę w poszuki-
waniu pracy i bezpiecznie wrócić – profilaktyka zaginięć. Na spotkaniu informowaliśmy o tym, jak ustrzec 
się przed możliwością bycia oszukanym, jak ograniczyć ryzyko niebezpieczeństw wynikających z wyjazdu 
za granicę oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia. 

20% 

zaginionych poszukiwanych 
przez Fundację ITAKA 
zaginęło poza granicami kraju

Prawie
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NIE UCIEKAJ

Kampania społeczna „Nie uciekaj” jest organizowana przez Fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi 
Zaginionych od 2003 r. Ma na celu zapobieganie ucieczkom nastolatków z domu i promocję bezpłatnego 
telefonu 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka. Kampania skierowana jest do nastolatków 
w wieku 12-17 lat oraz do ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

W ramach kampanii zorganizowane zostały trzy gry miejskie: w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. Przy 
współpracy z serwisem Demotywatory.pl zorganizowany został konkurs dla młodzieży pt. Demotywatory 
Nie Uciekają. W szkołach ponadgimnazjalnych realizowane były warsztaty dla młodzieży.

Od kilku lat do dyspozycji rodziców i pedagogów jest strona  www.nieuciekaj.pl. Strona ta zawiera liczne 
materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców – scenariusz lekcji wychowawczej, szkolenia e-learnin-
gowe oraz kontakty do instytucji, które mogą pomóc w sytuacji konfliktu w rodzinie i ucieczki nastolatka. 
Fundacja ITAKA oferuje pomoc psychologiczną i prawną pod bezpłatnym numerem telefonu 116 000  
w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka. Dodatkowo, psychologowie dyżurują pod mailem:   
napisz@nieuciekaj.pl oraz na forum dla rodziców i gadu-gadu dla nastolatków. Jesienią rozpocznie  
się akcja edukacyjna w ramach kampanii - planowane są warsztaty w szkołach, skierowane do uczniów 
gimnazjów i liceów. 

Szczegółowe informacje: www.nieuciekaj.pl.

W tym roku uruchomiliśmy także stronę przeznaczoną wyłącznie dla młodzieży   
www.strefanastolatka.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące ucieczek i zagrożeń z nimi 
związanych, a także tego, gdzie szukać pomocy, kiedy ucieczka wydaje się jedynym rozwiązaniem.

Kampania realizowana była pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika 
Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty w Warszawie.
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Gra miejska „Poszukiwany - Poszukiwana” w Gdańsku - wrzesień 2012
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STOP DEPRESJI

Tegoroczna kampania Stop Depresji skie-
rowana była do mężczyzn. Jednym z głów-
nych celów kampanii była promocja Anty-
depresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji 
ITAKA. Numer 22 654 40 41 był promowany 
w całym kraju poprzez specjalnie przygotowa-
ne plakaty, ulotki i foldery, które zostały roze-
słane do ośrodków pomocy społecznej i inter-
wencji kryzysowej. Ponadto firma AK MEDIA 
dystrybuowała ulotki i plakaty w największych 
miastach w Polsce. W ramach kampanii zo-
stał również przygotowany spot podejmujący 
tematykę depresji wśród mężczyzn. Spot emi-
towano w telewizjach ogólnopolskich, a także 
w warszawskim metrze.
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OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM

Pod koniec 2012 r. Fundacja ITAKA uruchomiła program Opiekuj się dzieckiem. Pod ko-
niec 2012 roku ruszyła strona finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
www.opiekujsiedzieckiem.pl. Program Opiekuj się dzieckiem to profilaktyczno - edukacyjny projekt 
prowadzony przez Fundację ITAKA. Skierowany jest do osób dorosłych, m.in. rodziców, pedagogów, 
opiekunów, którzy w trosce o dobro dzieci chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w celu niedo-
puszczenia do sytuacji, w której może zaginąć dziecko.

WIZYTY STUDYJNE
Jak co roku Fundacja ITAKA wzięła udział w wizytach studyjnych organizowanych przez zaprzyjaźnio-
ne organizacje zajmujące się poszukiwaniem osób zaginionych. W tym roku w ramach wizyt studyj-
nych przedstawiciele Fundacji ITAKA odwiedzili Londyn, Amsterdam, Bukareszt a także Budapeszt. 
Tam  mogli zapoznać się z metodami pracy innych organizacji poszukujących osób zaginionych a także 
policji i organizacji zajmujących się współpracą międzynarodową. Zdobyte doświadczenia i kontakty 
są nieocenione w naszej pracy poszukiwawczej.
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Fundacja ITAKA z wizytą w Amsterdamie
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Nawiązki sądowe

 Podwieczorek dla zaginionych. Zbiórka Publiczna

Darowizna Orange

Dotacja Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy – projekt  
„Stop depresji”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich – projekt „Dramat Rodzin Zaginionych Osób.  
Systemowa pomoc zaginionym i ich rodzinom”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – projekt „Prowadzenie  
telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci - 116 000”

Dotacja Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy – projekt  
„Całodobowe poradnictwo dla zaginionych i ich rodzin”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – projekt „Prowadzenie kampanii 
społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przy-
padku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygo-
towań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert”

fi
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160 000 zł 

150 000 zł 

150 000 zł 

200 000 zł 

100 000 zł 

67 000 zł 

27 580 zł 

150 000 EUR 

2 300 zł

2779,32 zł
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ZESPÓŁ FUNDACJI  ITAKA

Zarząd Fundacji
Alicja Tomaszewska – Prezes Zarządu
Anna Jurkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Lidia Ostałowska – Sekretarz Zarządu

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji
Sylwia Kaczan – Szef Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji
Dział prowadzi poszukiwania osób zaginionych, dyżuruje przy telefonach zaufania  
i udziela wsparcia rodzinom osób zaginionych.

Zespół Prawny
Grzegorz Kostka – Szef Działu Prawnego
Dział prowadzi doradztwo prawne we wszystkich sprawach wynikłych z zaginięcia. 
Pomaga także samym zaginionym w uregulowaniu ich sytuacji oraz doradza w przypadku  
porwań rodzicielskich.

Zespół Psychologów
Dział Psychologów pomaga rodzinom zaginionych. Psychologowie rozmawiają także  
z samymi zaginionymi, pomagając w nawiązaniu kontaktu z rodziną.

Zespół PR i Fundraisingu
Joanna Gogolińska
Szef Zespołu PR i Fundraisingu
Dział odpowiada za działania promocyjne i fundraisingowe Fundacji oraz akcje  
profilaktyczne, których celem jest zmniejszenie liczby zaginięć.
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MOŻESZ POMÓC
Zostań wolontariuszem
Dołącz do jednego z 4 zespołów Fundacja ITAKA i pomagaj nam w codzienej pracy!
Szczegóły na www.zaginieni.pl/wolontariat

Wpłać darowiznę
Nawet najmniejsza kwota może pomóc w poszukiwaniach, a regularne wpłaty, choćby najmniejsze  
zapewniają ciągłość naszej pracy
Nr konta: 61 1600 1169 0003 0132 0849 5001

Przekaż 1% podatku
Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ma status organizacji pożytku publicznego. 
Możesz nam przekazać 1% podatku wpisując do formularza PIT:
KRS 000 012 6459

Nie bądź obojętny
Każdego dnia możesz mijać osoby, których poszukujemy. Odwiedzaj regularnie Bazę Danych Osób 
Zaginionych i Bazę Danych Osób NN na: www.zaginieni.pl



Fundacja ITAKA ma status organizacji pożytku publicznego. 
Przekaż 1% podatku na poszukiwanie zaginionych. 

www.zaginieni.pl/1procent / facebook.com/fundacjaitaka

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 
skr. poczt. 127, 00-958 Warszawa 66 
e-mail: itaka@zaginieni.pl

tel. 22 620 16 10 
faks. 22 654 79 73
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