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FUNDACJA ITAKA-CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

W ROKU 2015. 
 
 
Nazwa organizacji: Fundacja  ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych  
Adres korespondencyjny: 00-958 Warszawa 66, skr. poczt. 127  
Adres poczty elektronicznej: zarzad@zaginieni.pl; itaka@zaginieni.pl  
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 22 sierpnia 2002 r.  
Nr KRS: 0000126459  
REGON: 014940850  
 
CELE FUNDACJI 
Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności osobom 
zaginionym, ich rodzinom i bliskim oraz osobom zagrożonym zaginięciem, w tym także w przypadkach 
zaginięć związanych z porwaniami rodzicielskimi.  
 
MISJA ORGANIZACJI 
Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest organizacją pozarządową, istniejącą od 1999 
roku. Zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy osobom zaginionym i ich rodzinom. Fundacja ma 
za zadanie poszukiwać zaginionych, przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego i pomagać  
w poszukiwaniu ludzi zaginionych. Zajmuje się również pomocą osobom dotkniętym problemem zaginięcia 
w kraju i za granicą, bez względu na charakter i czas zaginięcia, jak również informowaniem opinii 
publicznej o problemach społecznych i o konsekwencjach zaginięcia bliskiej osoby dla jej rodziny. 
 
Poszukujemy zaginionych oraz pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne 
wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, 
poszanowanie jego prawa do samostanowienia. Nigdy nie oceniamy ludzkich postaw, zachowań  
i wyborów. Staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie tak, aby nasza pomoc 
przyniosła ludziom ulgę w cierpieniu i doprowadzała do rozwiązania sprawy. Utożsamiamy się z ideami 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wszelką pomoc świadczymy bezpłatnie.  
 
 
POSZUKIWANIE ZAGINIONYCH  
 
Fundacja prowadzi Linię Wsparcia dla rodzin zaginionych dorosłych 22 654 70 70  oraz europejski Telefon 
116 000 w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka.  
W 2015 r. w internetowej Bazie Danych Osób Zaginionych Fundacji ITAKA zarejestrowaliśmy 1174 zgłoszeń 
osób zaginionych. Wyjaśnionych zostało 1049 sprawy, z czego 156 spraw osób zaginionych zgłoszono do 
ITAKI w latach poprzednich, a  893 spraw zostało zgłoszonych w 2015 r. 
Najwięcej zaginięć zgłoszono z terenu województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. 
Zarejestrowaliśmy 304 zgłoszenia zaginięć poza granicami kraju. Najwięcej z terenu Wielkiej Brytanii, 
Niemiec i Holandii, w tym  222 zostało wyjaśnionych.  
 
 
 

mailto:itaka@zaginieni.pl
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W 2015 roku udzieliliśmy następujące ilości porad na obu liniach wsparcia:  
- prawnych - 521 
- socjalnych - 44 
- psychologicznych - 484 
- psychiatry - 547 (odebranych połączeń na telefon antydepresyjny) 
 
Pod opieką mieliśmy 1617 rodzin. Odnotowaliśmy 8 zaginięć dzieci do 7 lat,  5 zaginięcia w wieku 7-13 lat 
i 113 zaginięć młodych ludzi w wieku 14-17 lat. 
 
 
Statystyki Telefonu w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000: 
- ilość rozmów przychodzących na numer 116 000 -  8073 
- ilość zaginionych dzieci zgłoszonych do ITAKI na numer 116 000 -123 
- ilość kontaktów z policją w sprawach zaginionych nieletnich – 315 
- ilość mediów rozpowszechniających informację o zaginionych nieletnich – 200 
- średnia ilość medialnych publikacji przypadających na jedną osobę nieletnią - 25 
- ilość porad psychologicznych udzielanych za pośrednictwem 116 000 -  484 
- ilość porad prawnych udzielanych za pośrednictwem 116 000 – 360, w tym 150 porad w związku  

z porwaniami rodzicielskimi 
- ilość porad socjalnych udzielanych za pośrednictwem 116 000 – 27 
- rodzice bądź opiekunowie zaginionych dzieci  objęci pomocą ITAKI– 273 osób 
- rodzice dzieci, które są zagrożone ucieczką, objętych pomocą psychologów ITAKI  - 130 osób 
-  uciekinierzy i młodzież planująca ucieczkę z domu  – 60 osób 
-  informatorzy  lub osoby wspierające poszukiwania zaginionego dziecka  – 390 osób 
- rodzicie, którzy skorzystali z poradnictwa prawnego ITAKI w przypadku porwań    
  rodzicielskich – ok. 270 osób 
-  rodzice, którzy otrzymali od nas opaski na rękę dla dzieci – ok.  4 000 osób 
-  przedstawiciele grup poszukiwawczo-ratowniczych, policji i służb społecznych przeszkoleni 
   przez specjalistów ITAKI – 200 osób 
- odbiorcy kampanii „Porwania rodzicielskie” i „Nie uciekaj” – liczba trudna do oszacowania,  
   gdyż trudno oszacować odbiorców kampanii medialnych 
-  odbiorcy komunikatów medialnych na temat zaginięć dzieci i nastolatków -  liczba trudna 
  do oszacowania 
- uczestnicy  obchodów Międzynarodowego  Dnia Dziecka Zaginionego -  500 osób 
- wolontariusze i pracownicy Fundacji ITAKA, którzy przeszli szkolenia z pracy przy telefonie 
  116 000 – 30 osób 
 
W sprawie porwań rodzicielskich udzieliliśmy 139 porad i przyjęliśmy 3 zgłoszenia, ponadto 8 spraw 
zostało wyjaśnionych w 2015 roku. Oznacza to, że wyjaśniona została sytuacja prawna ośmiorga dzieci – 
powróciły do prawnego opiekuna lub rodzice ustalili sposób sprawowania opieki rodzicielskiej.  
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PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 r. 

 
 
1. Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000  
 
Głównym celem projektu była kompleksowa pomoc w poszukiwaniach oraz wsparcie psychologiczne, 
prawne i socjalne dla rodzin zaginionych dzieci i nastolatków.  
Telefon 116 000  jest dostępny przez 7  dni w tygodniu.  W 2015 roku pracowało przy nim 8 pracowników 
i 20 wolontariuszy.   
Rodzina, która zgłaszała zaginięcie dziecka była objęta kompleksową pomocą specjalistów ds. poszukiwań 
oraz  psychologa, prawnika i pracownika socjalnego.  
W 2015 roku do ITAKI wpłynęły 123 zgłoszenia o zaginięciu dziecka i nastolatka.  

Pracownik ITAKI - po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięcia dziecka lub nastolatka - ma obowiązek 
skontaktowania  się  z jednostką policji prowadzącą poszukiwania.  Wszystkie nasze działania są 
konsultowane z prowadzącym poszukiwania policjantem.  Ważna jest wzajemna wymiana informacji  
i koordynacja działań. Systematycznie spotykamy się z policjantami z Centrum Poszukiwań Ludzi 
Zaginionych KGP. Na spotkaniach tych omawiane są szczególnie trudne przypadki zaginięć dzieci  
i nastolatków, a także planowane wspólne działania. 

Zbieraliśmy i analizowaliśmy informacje na temat zaginionego dziecka. Udoskonaliliśmy dwie ankiety: 
jedną dla rodzin zgłaszających ucieczkę dziecka z domu, drugą dla rodzin zgłaszających porwanie 
rodzicielskie, aby uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących psychologicznej i prawnej sytuacji dziecka, 
jego stanu zdrowia, problemów w szkole itp. Dane te są na bieżąco przekazywane policji, aby usprawnić 
poszukiwania.  

Wiarygodne informacje od informatorów, dotyczące zaginionego dziecka, są możliwie szybko 
przekazywane Policji oraz rodzinie. Informacje te bardzo często pomagają odnaleźć zaginione dzieci.   

Dużą grupą zaginionych nastolatków jest młodzież uciekająca  z ośrodków szkolono-wychowawczych. 
Często wielokrotnie zgłaszane są do ITAKI te same osoby.  

W takich przypadkach kontaktujemy się z placówką z której nastolatek uciekł,  nawiązujemy kontakt  
z rodzicami lub opiekunami prawnymi, często też z  kuratorem. Wspólnie ustalamy działania 
poszukiwawcze, a po odnalezieniu staramy się pomóc dziecku w powrocie do środowiska. Czasami 
konieczna jest zmiana ośrodka wychowawczego, zawsze pomoc psychologiczna i próba dotarcia do źródła 
problemów.  

W przypadku zaginięć dzieci, które zostały uprowadzone przez jednego z rodziców, specjaliści Itaki 
kontaktują się z prokuraturą, sądami oraz kuratorami odpowiedzialnymi za egzekucję wyroku  
w kwestiach  podziału władzy rodzicielskiej.  

Pracownicy ITAKI skontaktowali się w 2015 roku z ponad 90 pracownikami placówek wychowawczych, 
kuratorami oraz innymi specjalistami pracującymi z dziećmi lub młodzieżą 

Rodzina mogła skorzystać z pomocy  specjalistów w ramach poradnictwa i wsparcia dla rodzin zaginionych 
dzieci oraz młodzieży zagrożonej zaginięciem (uciekinierów oraz tych którzy planują ucieczkę). 
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W ramach rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania 
zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z policją, przeprowadziliśmy szkolenia dla funkcjonariuszy 
policji oraz złożyliśmy propozycję porozumienia dotyczącego partnerstwa policji i Fundacji ITAKA w ramach 
systemu CHILD ALERT. 
 
Pracownicy i wolontariusze ITAKI - po przyjęciu zgłoszenia - przygotowują  komunikat medialny  dotyczący 
zaginionego dziecka, rozsyłają  do  publikacji w mediach lokalnych, ogólnopolskich lub w  razie potrzeby 
poza granicami kraju. Obecnie współpracujemy na stałe z ok. 200 dziennikarzami z różnych mediów 
(ogólnokrajowych i lokalnych). Media  nieodpłatnie pomagają nam w rozpowszechnianiu informacji o 
zaginionych dzieciach. Na jedno zaginione dziecko przypadało w 2015 roku średnio 25 publikacji 
medialnych, co w wielu wypadkach przyczyniło się do szybkiego odnalezienia dziecka lub nastolatka.  

W ramach projektu w kwietniu 2015 roku przeprowadziliśmy konkurs literacki dla młodzieży, a w maju 
2015 roku zorganizowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego na Rynku w Krakowie. 
 
Projekt finansowany przez : 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Termin realizacji: 01.04.2015-31.12.2015 
Fundację Orange – Termin realizacji: 01.01.2015- 12.12.2015 
Fundację PKO Bank Polski – Termin realizacji: 31.12.2014 – 31.12.2015 
Komisję Europejską (program DAPHNE) – 1.01-6.02.2015 
 
 
  

 

 



5 

 

  

2. Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie.  

Głównym celem projektu był monitoring działań policji w zakresie wykorzystania organizacji 
poszukiwawczo-ratowniczych (OPR) do poszukiwań osób zaginionych na otwartym terenie oraz 
wypracowanie procedur zadysponowania OPR i zasad ich współpracy z policją.  
 
Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 roku. W roku 2015 zorganizowaliśmy dwa regionalne 
spotkania z udziałem ITAKI, organizacji poszukiwawczo-ratowniczych, policji i straży pożarnej. Uczestnicy 
obu spotkań regionalnych podkreślali wartość inicjatywy, która pozwoliła na otwarty dialog, mający na 
celu usprawnienie wspólnych działań instytucji i organizacji, zajmujących się poszukiwaniem osób.  
W ramach projektu odbyło się również spotkanie konsultacyjne w którym wzięli udział przedstawiciele 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, przedstawiciele MSW i Komendy Głównej Policji, 
Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na spotkaniu 
zostały przedstawione postulaty usprawnienia współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami. 
W listopadzie 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt, poświęcona zaginięciom,  
w szczególności na terenie otwartym. Podczas konferencji został zaprezentowany raport z projektu oraz 
propozycje zmian organizacyjnych w policji i straży pożarnej oraz postulaty zmian legislacyjnych. 
 
W ramach rozwoju instytucjonalnego w sierpniu 2015 roku odbyło się szkolenie integracyjne pracowników 
i wolontariuszy Fundacji ITAKA, zorganizowane przez Grupę Poszukiwawczo–Ratowniczą OSP Kęty 
(partnera projektu). W czasie szkolenia itakowcy uczestniczyli w pozorowanych działaniach terenowych  
i zostali przeszkoleni w organizacji i prowadzeniu działań poszukiwawczych w otwartym terenie. 
Rezultatem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu czytania mapy topograficznej i 
wykorzystania kompasu. 
 
Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji  
Termin realizacji 01.09.2014- 30.11.2015 
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3. Rozszerzenie zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zaginionych i ich rodzin.  
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i rozszerzenie poradnictwa oferowanego przez 
Fundację ITAKA w celu rozwiązania problemów prawnych, emocjonalnych, socjalnych zaginionych i ich 
rodzin.  
W 2015 roku zakładane cele szczegółowe zostały zrealizowane w następujący sposób: 
 

 Została poprawiona dostępność do wiedzy z zakresu zagadnień prawnych, socjalnych, 
poszukiwawczych, związanych z sytuacją zaginięcia bliskiej osoby oraz poradnictwa i wsparcia 
psychologicznego oraz konsultacji z psychiatrą.  

 Zwiększyliśmy obsadę etatową o 1,5 etatu (60 godzin dyżurów tygodniowo).  
 Przygotowaliśmy również 16 wolontariuszy do pracy przy liniach wsparcia.  
 Zwiększyliśmy liczbę dyżurów prawników ds. porwań rodzicielskich o 20 godzin tygodniowo.  
 Zwiększyliśmy dostępność pracownika socjalnego, nasi beneficjenci mogą skorzystać teraz z jego 

poradnictwa raz w tygodniu (wcześniej dyżurował raz w miesiącu).  
 Zatrudniliśmy nowego psychologa na 11 godzin w tygodniu. Zapewniliśmy możliwość skorzystania 

z konsultacji z psychiatrą raz w tygodniu. 
 W 2015 roku zorganizowaliśmy 16 spotkań grup wsparcia w trzech miastach Polski: Warszawie, 

Gdańsku i Katowicach. 
 Zostały podniesione kompetencje członków grup poszukiwawczo-ratowniczych z zakresu 

psychologicznego funkcjonowania i wsparcia rodzin osób zaginionych, dzięki odbytym przez 
ratowników szkoleniom prowadzonym przez specjalistów z Fundacji ITAKA. 

 Zostały podniesiona  jakość pracy zespołu Fundacji ITAKA w zakresie udzielania poradnictwa dzięki 
superwizji. 

 
Projekt finansowany przez : 
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  
Termin realizacji: 01.06.2015- – 30.11.2016 
 
 
5. Profesjonalni wolontariusze - profesjonalna pomoc zaginionym.  

 
Głównym celem projektu  było przeprowadzenie sprawnych i skutecznych poszukiwań osób zaginionych 
w Warszawie oraz udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom i bliskim osób zaginionych, zwiększenie 
wiedzy o problemie zaginięć oraz promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy, a także 
wzmocnienie potencjału zespołowego do realizacji zadań statutowych Fundacji ITAKA poprzez stworzenie 
zintegrowanej społeczności wolontariuszy. 
 
W 2015 r. przeprowadziliśmy cztery rekrutacje nowych wolontariuszy. Pierwszym etapem rekrutacji było 
zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronach internetowych m.in. ngo.pl, wolontariat.org.pl, 
zaginieni.pl, facebook.pl/Fundacja Itaka. Następnie na podstawie dokumentów przesłanych na adres 
wolontariusz@zaginieni.pl zostały wyselekcjonowane osoby na spotkania indywidualne.  
W ramach każdej rekrutacji odbyło się kilkanaście spotkań z czego 20 osób zostało zaproszonych na 
szkolenia wstępne. Po rekrutacji wolontariusze zostali przeszkoleni przed podjęciem pracy w naszej 
Fundacji.  
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Pierwszym etapem było szkolenie wstępne – przedstawiające działalność Fundacji ITAKA – poznanie 
pracowników Fundacji, zakresu działań poszczególnych działów, struktury, statutu, kodeksu etyczny, 
szkolenie z bazy danych Fundacji ITAKA oraz szkolenie prawnicze. 
Drugie to szkolenie z procedur prowadzenia poszukiwań czyli szkolenie z kontaktu z rodzinami osób 
zaginionych, podstaw pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej i rozmowy z nastolatkiem, kontaktu 
z policją i służbami ratunkowymi, kontaktu z informatorami, metodami i narzędziami poszukiwawczymi 
jakimi dysponujemy i rozwijamy. 
Dzięki realizacji projektu wszyscy wolontariusze byli przygotowani do pracy przy liniach wsparcia. 
 
 
 
Projekt  finansowany przez:  Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st . Warszawy  
Termin realizacji : 01.02.2013-31.12.2015 
 
 

6. Projekt GeNN – Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości 

Projekt GeNN realizowany jest przez Konsorcjum w składzie: Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi 
Zaginionych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i przedsiębiorcę prywatnego – Agencję 
Interaktywną Esencja Studio. Liderem 3-letniego projektu jest Fundacja ITAKA 
 

Cele: 

 Usprawnienie poszukiwań i poprawa sytuacji rodzin, które długotrwale poszukują zaginionych 
bliskich. 

 Doprowadzenie do wyjaśnienia archiwalnych spraw poszukiwawczych i identyfikacja NN zwłok. 

 Ustalenie możliwości identyfikacyjnych NN zwłok ujawnionych przez policję w latach 1972- 2003 
na podstawie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych. 

Zakres działania: 

 Rozszerzenie policyjnej bazy danych DNA o 300 profili genetycznych rodzin osób zaginionych 
przed 2003 r. 

 Utworzenie w ITACE Bazy NN Zwłok, jedynego w Polsce narzędzia do identyfikacji zwłok NN. 

 Zidentyfikowanie NN zwłok na podstawie badań DNA. 

 Opracowanie analizy dotyczącej sytuacji prawnej w zakresie identyfikacji NN zwłok i postulatów 
zmian prawnych i organizacyjnych dla policji i prokuratury. 

W 2015 roku wytypowano 300 niezidentyfikowanych zwłok do badań DNA, dzięki analizie ponad 2 tysięcy 
archiwalnych teczek spraw identyfikacyjno-poszukiwawczych. Ślady biologiczne zostały przesłane do CLKP, 
gdzie stopniowo poddawane są badaniom. Przygotowywano także wstępny projekt formularza 
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zgłoszeniowego dla rodzin osób zaginionych, które wezmą udział w projekcie i oddadzą swoje ślady 
biologiczne do analiz porównawczych DNA. 
Prowadzono także intensywne działania, promujące projekt, aby zachęcić rodziny osób zaginionych do 
udziału w nim. 
We wrześniu 2015 r. ruszyła strona www.projektgenn.pl. Strona projektu GeNN zawiera wszelkie 
informacje dotyczące jego założeń oraz przebiegu. Ponadto na podstronie Opis projektu  zamieszczono 
infografikę oraz broszurę informacyjną do pobrania. Role organizatorów zostały opisane w zakładce O nas. 
Powstały także uzupełniane na bieżąco podstrony Pytania i Odpowiedzi, gdzie znajdują się komentarze 
ekspertów z zespołów projektowych wyjaśniające szczegółowo różne aspekty działań dotyczących, np. 
badań DNA czy osób zaginionych. 
Również we wrześniu została przesłana do mediów informacja prasowa na temat projektu, która 
przełożyła się na szereg publikacji na ten temat, mi.in w „Gazecie Wyborczej”. Patronatem medialnym 
projekt objęły „Rzeczpospolita”, „Charaktery” i „Tygodnik Powszechny”.  
 
Projekt finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje 
Społeczne”.   
 Termin realizacji: 1.09.2015 –  28.02.2018 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

http://www.projektgenn.pl/
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Kampanie i akcje profilaktyczne 

 
Fundacja prowadzi szereg kampanii profilaktycznych, których celem jest uświadomienie społeczeństwu 
przyczyn zaginięć, a w efekcie -  zmniejszenie ryzyka zaginięcia. 
 
1. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO 
Fundacja ITAKA w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego starała się zwrócić uwagę 
społeczeństwa na problem zaginięć małych dzieci i okazać solidarność z rodzinami zaginionych dzieci. 
W związku z Obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego przygotowaliśmy następujące 
wydarzenia: 
 
EVENT PROFILAKTYCZNY W KRAKOWIE: Wydarzenie poświęcone tematyce zaginięć dzieci. Wolontariusze 

Fundacji rozdawali zainteresowanym materiały promocyjne i broszury oraz specjalne bransoletki dla dzieci 

z numerem 116 000 – Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka i rozmawiali z dorosłymi 

i dziećmi jak zapobiegać takiej sytuacji.  Gościem na wydarzeniu był ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej 

Grupy Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz – Adam Truszkowski wraz z psem poszukiwawczo-

ratowniczym Neo. Obecni byli też członkowie rodzin zaginionych osób, poszukiwanych przez policję 

i Fundację ITAKA.  Organizatorzy odpowiadali na pytania zainteresowanych, zarówno te dotyczące 

zapobiegania zaginięciom, jak i zachowania się w sytuacji samego zaginięcia. Rozmawialiśmy 

o programach profilaktycznych Fundacji („Opiekuj się dzieckiem” i „Nie uciekaj”) dotyczących dzieci 

i nastolatków. Specjalista z Grupy Ratownictwa Specjalnego przybliżał szczegóły poszukiwań zaginionych 

w terenie otwartym z użyciem psa. 
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KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH KAMPANII NIE UCIEKAJ:  

Konkurs został przeprowadzony w szkołach licealnych, w klasach o profilu policyjnym. Ponad 40 uczniów 

napisało reportaż na temat ucieczki nastolatków z domu pt.  „Droga bez powrotu”. Celem konkursu było 

zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem ucieczek z domu, rozwijanie empatii, informowanie 

o niebezpieczeństwach wiążących się z ucieczkami,  a także o alternatywnych sposobach radzenia sobie 

z problemami.  

 
 

2. AKCJA PROFILAKTYCZNA ZNANI ZAGINIENI      
We  wrześniu 2015 roku podczas premiery filmu „Król życia” odbyła się akcja wspierająca Fundację ITAKA. 
Podczas uroczystej premiery aktorzy, muzycy i celebryci pozowali na ściance trzymając zdjęcia osób, które 
zaginęły podczas ostatnich tygodni i są aktualnie poszukiwane przez Fundację ITAKA. Do akcji przyłączyli 
się m.in.: Czesław Mozil, Kasia Stankiewicz, Ian Rooth, Sambor Czarnota, Marek Koterski z żoną, Katarzyna 
Warnke czy Joanna Kulig. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zaginięć poprzez 
udział w niej osób znanych i lubianych. Kampania została nagrodzona srebrem w Polskim Konkursie 
Reklamy KTR 2016 w kategorii Active Advertising. Akcja profilaktyczna cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem mediów, co pozwoliło nam na promocję strony zaginieni.pl i rozpowszechnienie 
wizerunku osób zaginionych. 

            

 
3. NIE UCIEKAJ!  
Około 15% osób zaginionych zgłaszanych do ITAKI to nastolatki. Główną przyczyną zaginięć są ucieczki z 
domu. Aby zmniejszyć liczbę ucieczek ITAKA od kilku lat prowadzi skierowaną do nastolatków i rodziców 
kampanię „Nie uciekaj".  
W ubiegłym roku odnotowaliśmy 8 zaginięć dzieci do 7 lat,  5 zaginięć w wieku 7-13 lat i 113 zaginięć 
młodych ludzi w wieku 14-17. ITAKA prowadzi stronę www.nieuciekaj.pl na której dostępne są materiały 
dla nauczycieli jak i dla rodziców i www.strefanastolatka.pl dedykowana wyłącznie nastolatkom. 
 
4. OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM 
Kampania kierowana do rodziców i opiekunów małych dzieci.  
ITAKA prowadzi stronę www.opiekujsiedzieckiem.pl, która zawiera szereg informacji o zaginięciach małych 
dzieci oraz informacje dla rodziców. 
 

http://www.nieuciekaj.pl/
http://www.strefanastolatka.pl/
http://www.opiekujsiedzieckiem.pl/
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W ramach akcji profilaktycznych bezpłatnie przekazywaliśmy rodzicom opaski profilaktyczne dla dzieci ( 
m.in. w czasie eventów, a także w odpowiedzi na prośby mailowe, czy telefoniczne). 
 
5. STOP DEPRESJI 
Depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn zaginięć i dlatego Fundacja ITAKA — Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych od wielu lat prowadzi szereg działań, których celem jest wzrost świadomości 
społeczeństwa na temat tej choroby.  
 
Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22 654 40 41 w 2015 roku był czynny w poniedziałki 17-
20. Przy telefonie dyżuruje lekarz - psychiatra — specjalista od leczenia depresji. Udziela specjalistycznych 
porad, wspiera chorych i ich rodziny. Nie stawia diagnozy i nie leczy, bo nie da się tego zrobić przez telefon, 
służy jednak pomocą i radą. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu z lekarzem, kieruje osoby chore 
do odpowiednich placówek. Na każdym trzygodzinnym dyżurze lekarz psychiatra odbiera średnio ok. 10 
telefonów. W ramach programu profilaktycznego STOP DEPRESJI w październiku 2015 roku ruszyła 
kampania społeczna „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. Celem akcji  było  zwrócenie uwagi 
Polaków na problemy osób chorujących na depresję, których w naszym kraju żyje ok. półtora miliona. 
Organizatorem kampanii oprócz Fundacji ITAKA było Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji. 
Do kampanii przyłączyły się osoby znane, które nie bały się opowiedzieć o swoich doświadczeniach 
związanych z tą chorobą. Ambasadorami kampanii były również osoby, które osobiście nie doświadczyły 
depresji, ale postanowiły wesprzeć kampanię i zwrócić uwagę na problemy chorych na depresję. W 
ramach kampanii odbyła się konferencja prasowa z udziałem ambasadorów, został przygotowany spot 
telewizyjny i radiowy, kampania billboardowa w Warszawie, plakaty z udziałem wszystkich ambasadorów 
oraz książka Anny Morawskiej pt. „Twarze depresji”, w której autorka rozmawia z osobami cierpiącymi na 
depresję, a także psychiatrami, psychoterapeutami oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 
które wspierają chorych na depresję i ich rodziny. 
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6. BEZPIECZNA PRACA 

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosła liczba obywateli polskich wyjeżdżających za granicę  
w poszukiwaniu pracy. Zdarza się, że padają oni ofiarą oszustów lub nieuczciwych pośredników. 
Pozostawieni bez środków do życia należą do grupy szczególnie narażonej na ryzyko zaginięcia. ITAKA 
prowadzi stronę www.bezpiecznapraca.eu, gdzie znajdują się rady dla osób wyjeżdżających za granicę — 
opracowane przez specjalistów ITAKI.  

Zdarza się, że takie osoby padają również ofiarą handlu ludźmi, jest to bardzo groźne zjawisko, które 
obejmuje nie tylko zmuszanie kobiet do prostytucji, ale także sprzedaż osób do obozów pracy, 
przymuszanie do żebractwa, czy do popełniania przestępstw na korzyść gangów. 

Fundacja ITAKA jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi 
Ludźmi.  
Od wielu lat należy też do Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki 
Migracyjnej w MSW oraz bierze udział w pracach Grupy Roboczej tego zespołu.  
 
 
 
7. KONFERENCJE NA TEMAT POSZUKIWAŃ OSÓB ZAGINIONYCH  
 
30 czerwca 2015 roku przedstawiciele ITAKI wzięli udział w konferencji naukowej zorganizowanej  
z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu RP – posła Marka Wójcika  w celu 
zwrócenia uwagi na problematykę zaginięć osób. Prelegentki z Fundacji ITAKA przedstawiły dwa 
zagadnienia „Fundacja ITAKA - działalność i doświadczenia ‘’ oraz „ Psychologiczne potrzeby rodziny w 
sytuacji zaginięcia bliskiej osoby”. Gościom i uczestnikom konferencji przekazano broszury Fundacji ITAKA 
załączone do pakietów konferencyjnych. 

 
26 listopada 2015 roku Fundacja ITAKA zorganizowała V Ekspercką Konferencję „Poszukiwania osób 
zaginionych”. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz Komenda Główna Policji.  
Tegoroczna edycja dotyczyła niezwykle istotnego problemu, jakim jest poszukiwanie osób zaginionych 
w terenie otwartym. Zebrało się liczne grono osób związanych z tym zagadnieniem, ekspertów 
i praktyków, obecni byli przedstawiciele m.in.  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, GOPR-u, grup 
poszukiwawczo-ratowniczych oraz organizacji pozarządowych. Podczas pierwszej części konferencji 
zostały przestawione badania dotyczące potrzeb i zasobów jednostek biorących udział w poszukiwaniach 
terenowych. Badanie zostało przeprowadzone wśród organizacji poszukiwawczo - ratowniczych, grup 
GOPR-u oraz wśród funkcjonariuszy policji. Podczas drugiej części konferencji Starszy Instruktor 
Ratownictwa Górskiego GOPR Rafał Chrustek przedstawił „anatomię” akcji poszukiwawczej. Słuchacze 
mogli dowiedzieć się, jak wygląda poprawnie przeprowadzona akcja poszukiwawcza, jakie w praktyce 
występują zagrożenia i co robić, żeby ich uniknąć. Następnie Tomasz Michalik, mł.asp. z Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zaprezentował temat „Organizacja grup 
poszukiwawczych na terenie województwa śląskiego”, pokazując schemat działania i współpracy 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami poszukiwawczymi na terenie województwa śląskiego. Ostatnim 
punktem konferencji była prezentacja Komendy Głównej Policji, która w przybliżyła gościom, czym jest 
i jak działa Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych przy Komendzie Głównej Policji. Prezentację rozpoczął 

http://www.bezpiecznapraca.eu/
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krótki film, który pokazał, jak ogromnym przedsięwzięciem są poszukiwania w terenie, ile osób angażują, 
i jak wiele zasobów jest potrzebnych do sprawnych działań w tym zakresie. Następnie Policjanci Konrad 
Gajda i Piotr Cabański opowiedzieli o zakresie działań prowadzonym przez CPOZ. Podczas konferencji Alicja 
Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA podpisała w imieniu Fundacji porozumienie o współpracy z Górskim 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR). 
 
 

SZKOLENIA 
 
 
SZKOLENIA DLA GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGICZNEGO 
FUNKCJONOWANIA I WSPARCIA RODZIN OSÓB ZAGINIONYCH 
 
 Na prośbę przedstawicieli grup poszukiwawczo-ratowniczych zajmujących się poszukiwaniem zaginionych 
w terenie otwartym, specjaliści z Fundacji ITAKA przeszkolili ich z zakresu psychologicznego 
funkcjonowania rodziny osoby zaginionej i wpływu stanu psychicznego osoby zaginionej na jej zachowanie 
w czasie zaginięcia w terenie otwartym. Przeszkoliliśmy w sumie 18 grup poszukiwawczo-ratowniczych 
czyli około 250 osób. Uczestnikom szkoleń przekazaliśmy wiedzę z trzech zakresów: 
1. Pomoc rodzinie zaginionego 

- wywiad z rodziną (np. kluczowe pytania, diagnoza sytuacji zaginionego i rodzinnej), elementy 
wsparcia udzielane rodzinie. 

2. Przyczyny zaginięć – omówienie prawidłowości  w zależności od wieku, przekazanie statystyk Fundacji. 
3. Kategorie osób zaginionych – specyficzne cechy osób zaginionych z poszczególnych podgrup, typowe  

zachowania tych osób w sytuacji zaginięcia w terenie. W tej części szkolenia akcent położono na 
istotne pytania w wywiadzie z rodziną,  zależności od profilu osoby zaginionej. Omówiono najczęstsze 
grupy zaginionych: 
- osoby z autyzmem,  
- osoby z depresją i ryzykiem  podjęcia  próby samobójczej, 
- osoby z demencją, 
- zaginione małe dziecko. 

 
 
SZKOLENIA DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI 
 
W 2015 roku przeprowadziliśmy 14 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji. Łącznie przeszkoliliśmy ok.1100 
osób.  
Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymywali anonimową ankietę satysfakcji ze szkolenia. 90% 
ankietowanych pozytywnie i bardzo pozytywnie oceniła szkolenie. 
 
W maju 2015 roku wzięliśmy udział w seminarium szkoleniowym „Poprawa skuteczności działań instytucji 
odpowiedzialnych  za ściganie przestępstw handlu ludźmi”, które odbyło się w Zakopanem w ramach 
projektu „Drakkar” – polsko-norweski kurs  na bezpieczeństwo strefy Schengen. W trakcie seminarium 
eksperci i policjanci, zajmujący się takim rodzajem przestępstw, mieli okazję do wymiany doświadczeń  
i doskonalenia zawodowego. Przedstawiciel ITAKI  przeprowadził 4 warsztaty, w których udział wzięło  
w sumie 200 policjantów. Zdobyli oni wiedzę na temat działania telefonu 116 000 i systemu Child Alert. 
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W czerwcu 2015 roku wzięliśmy udział w szkoleniu naczelników wydziałów prewencji oraz specjalistów ds. 
nieletnich KP/KPP/KMP woj. lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Prelegenta ITAKI omówiła działalność 
Fundacji, przedstawiła procedury współpracy ITAKI z policją i przybliżyła tematykę zaginięć i ucieczek dzieci 
i młodzieży.  
 
W czerwcu i październiku pracownicy  Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA. przeprowadzili  8  
szkoleń dla słuchaczy Kursu Podstawowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Szkolenia dotyczyły 
działalności Fundacji ITAKA i działania  telefonu 116 000   w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka.  
Słuchacze poznali przyczyny zaginięć osób w Polsce,  w tym przyczyny zaginięć dzieci i nastolatków, 
dowiedzieli się w jakich sytuacjach policjant prewencji może zetknąć się z osobą zaginioną, jak powinien 
się zachować. Każdy z uczestników otrzymał broszurę na temat działalności Fundacji ITAKA. Każde 
szkolenie trwało 2 godziny. Na każdym obecne były dwa plutony tj. około 80 osób. W sumie przeszkolono 
640 osób.  
 
Ponadto w ramach obchodzonego 18 października Europejskiego  Dnia Walki z Handlem Ludźmi.,  dla 
słuchaczy CSP w Legionowie  przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Zaginięcia a handel ludźmi”.  W szkoleniu 
wzięło udział 156 osób.  Podczas szkolenia omówiono zakres działalności Fundacji oraz przekazano 
podstawowe informacje o sposobach walki ze zjawiskiem handlu ludźmi. Słuchacze dowiedzieli się także 
na czym polega ten przestępczy proceder, kto najczęściej pada jego ofiarą oraz czego doświadczają osoby 
sprzedane. Policjantom zostały przekazane broszury i ulotki informujące o tym jak zgłosić zaginięcie do 
ITAKI (do dystrybucji wśród rodzin) oraz jak ITAKA pomaga Policji. 
 
We wrześniu  przeprowadziliśmy szkolenie dla funkcjonariuszy wydziałów kryminalnych KSP Warszawa 
Celem szkolenia było  przedstawienie funkcjonariuszom- praktykom działalności Fundacji ITAKA – zasad 
współpracy z Policją, codziennych zadań poszukiwawczych i wsparciowych. W odpowiedzi na 
zapotrzebowanie ze strony grupy omówiono również kwestie związane z ucieczkami nastolatków oraz 
zagadnienie porwań rodzicielskich .Uczestnikom przekazano broszury edukacyjne Fundacji ITAKA oraz 
prezentację. W szkoleniu wzięło udział 27 policjantów.  
 
W październiku Fundacja ITAKA została zaproszona przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, do udziału 
w programie „Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy”. W ramach tego projektu 
przeprowadziliśmy cykl szkoleń pt.„ Zaginięcia a handel ludźmi ”. W szkoleniach wzięły udział cztery 20- 
osobowe grupy funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu policji. Pierwsza część szkolenia dotyczyła działalności  
Fundacji Itaka, telefonu 116 000, przyczyn zaginięć dzieci i młodzieży, Child Alertu, druga - problemu  
handlu ludźmi.   
 
 
OFERTA SZKOLENIOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
W 2015 roku przygotowaliśmy następujące oferty szkoleń, które mogą być realizowane w ramach 
projektów oraz odpłatnie dla zainteresowanych szkół i przedszkoli: 
 
1. Zagrożenie ucieczką i wagarowaniem młodzieży 

Celem ogólnym szkolenia jest uświadomienie problemu ucieczek wśród dzieci i młodzieży oraz 
zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń m.in. takich jak zaginięcia, 
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eksperymentowanie z alkoholem i środkami psychoaktywnymi, kradzieże, wykorzystanie seksualne, 
przemoc, handel ludźmi. 

Celem szczegółowym jest omówienie problemów emocjonalnych nastolatka, związanych m.in.  
z budowaniem relacji z dorosłymi a także z grupą rówieśniczą oraz omówienie wpływu grupy rówieśniczej 
na kształtowanie postaw społecznych młodzieży. Ważnym elementem szkolenia jest analiza trudności 
młodzieży związanych z procesem kształcenia oraz trudnościami w nauce jako ewentualnym powodem 
zachowań destrukcyjnych w tym ucieczek i wagarowania.  

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także pracownicy opieki społecznej, 
pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z regionu.  

 

2. Zagrożenie depresją u nastolatków 

Cel szkolenia: uświadomienie problemu depresji u dzieci i młodzieży oraz zaplanowanie działań 
profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nierozpoznana i nieleczona 
depresja m.in. takich jak zaginięcia, ucieczki z domu, wagarowanie, sięganie po środki psychoaktywne. 

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także pracownicy opieki społecznej, 
pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z regionu inne osoby 
pracujące  
z młodzieżą. 

 

3. JAŚ W LESIE 

Celem szkolenia jest przekazanie rodzicom wiedzy - w jaki sposób mogą zapobiegać zaginięciom dzieci 

oraz pozwoli nauczyć dzieci - co mogą zrobić, aby ratownicy jak najszybciej je odnaleźli. 

Cele szczegółowe: 

 Nauczenie dziecka odpowiednich zachowań, które podczas zagubienia w terenie zapewnią im 

bezpieczeństwo i przyczynią się do szybkiego odnalezienia przez dorosłych; 

 Dotarcie z informacją o niebezpieczeństwach związanych z zaginięciem dziecka do przedszkoli i 

szkół - tak aby rodzice oraz kadra pedagogiczna mogli zapobiegać zagrożeniu poprzez edukację jak 

najmłodszych dzieci; 

 Nauczenie dorosłych w jaki sposób adekwatnie do wieku mają rozmawiać i ćwiczyć z dziećmi 

prawidłowe zachowania; 

 Zapobieganie zaginięciom poprzez edukację najmłodszych i ich rodziców; 

 Przedstawienie tematyki społeczeństwu poprzez relacjonowanie działań profilaktycznych na 

naszej stronie internetowej i  na portalu społecznościowym Facebook. 

W ramach szkolenia przygotowany został pakiet „Jaś w lesie” na który składa się kolorowanka edukacyjna, 

ulotka edukacyjna, gwizdek i opaska na rękę. 
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4. MAŁGOSIA W MIEŚCIE 
 
 
Cel szkolenia: promocja bezpiecznych zachowań wśród starszych dzieci oraz ich edukacja w temacie 
zaginięć. Program ma na celu zapobieganie zaginięciom dzieci w wieku 7-12 lat. 
 
Cel szkolenia: uświadamianie i edukacja starszych dzieci w temacie zaginięć i ich zapobieganie poprzez 
naukę bezpiecznych zachowań. Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci, by czuły się bezpiecznej  
w swoim otoczeniu, w miejscu zamieszkania i miejscach spędzania wolnego czasu, a przy tym by potrafiły 
poradzić sobie w sytuacji potencjalnego zagrożenia. 
 
Opis szkolenia:  
 
Szkolenie w prostej formie ma zwrócić uwagę starszych dzieci na czynniki ryzyka zaginięcia. Zależy nam, by 
dzieci podjęły refleksję adekwatną do ich wieku i możliwości na podane tematy, a zarazem były bardziej 
świadome i czuły się bezpieczniej w swoim otoczeniu i codziennych sytuacjach. 
 
Przeciwdziałanie: 

 podniesienie poziomu wiedzy dzieci i ich opiekunów (nauczycieli i rodziców)  
w zakresie zaginięć i ich zapobiegania 

 podniesienie poziomu wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrożenia 
 upowszechnienie informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc w trudnej sytuacji 

(zauważenie zagrożenia i reagowanie na nie) 
 
 

Współpraca międzynarodowa 

 
Fundacja ITAKA jako krajowy operator linii 116 000 jest członkiem europejskiej federacji organizacji 
pozarządowych działających na rzecz dzieci  zaginionych i wykorzystywanych - Missing Children Europe 
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(MCE). Sieć zrzesza obecnie 30 organizacji z 25 krajów Europy. Corocznie bierzemy udział w posiedzeniach 
Zgromadzenia Ogólnego MCE, wspólnie organizujemy obchody Dnia Dziecka Zaginionego i prowadzimy 
codzienną współpracę z krajowymi operatorami Linii 116000 w poszukiwaniach zaginionych dzieci, w tym 
w sprawach dotyczących porwań rodzicielskich. Członkostwo w MCE skutkuje również podniesieniem 
poziomu wiedzy pracowników i wolontariuszy, dzięki stałej wymianie doświadczeń poszukiwawczych. 
 
INTERNATIONAL CENTRE FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN (ICMEC) 

ITAKA należy również do International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC). 
Jest  to organizacja zrzeszająca partnerów z całego świata (ze środowisk rządowych, akademickich, służb 
i agencji wymiaru sprawiedliwości, a także z sektora pozarządowego i prywatnego) działających na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Organizacja ICMEC prowadzi Global Missing Children Network, 
której członkiem jest Fundacja ITAKA. Corocznie bierzemy udział w Międzynarodowej Konferencji GMCN, 
dzięki czemu poznajemy organizacje poszukiwawcze z różnych regionów świata. W 2015 roku konferencja 
odbyła się w Singapurze. Nawiązanie osobistych kontaktów z organizacjami pozarządowymi z Tajlandii, 
Wietnamu. Indii, Sri Lanki, Kambodży, Malezji i Indonezji pomaga podejmować działania poszukiwawcze  
i pomocowe w nowych regionach świata. Dzięki corocznym staraniom kierownictwa ICMEC udział  
w konferencji jest bezpłatny dla organizacji pozarządowych. 

 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
2 maja z okazji Dnia Flagi RP Fundacja ITAKA została uhonorowana biało-czerwoną flagą za swoje 
działania społeczne. Flagę z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego odebrała Anna Jurkiewicz, 
Wiceprezes Fundacji. 

Prezydent wręczając flagę instytucjom pozarządowym powiedział, że jest to forma podziękowania 
za „świadome poszerzanie frontu tych wszystkich, którzy na drodze zagospodarowywania wolności 
odnoszą sukcesy i wykazują chęć demonstrowania tego, że czynią tyle dobra dla Polski”. 

 

  

http://www.icmec.org/


18 

 

PLANY NA ROK 2016 

 kontynuacja projektu GeNN,  
 kontynuacja i rozwój współpracy z grupami ratowniczymi 
 poprawa współdziałania z Policją (aktualizacja porozumienia z KGP w sprawie Child Alert) 
 działania mające na celu poprawę funkcjonowania organizacji i zapewnienie jej stabilizacji 

finansowej (rozpoczęcie projektu DAPHNE finansowanego z KE). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


