
  
  
  
  
  
  
  

S P R A W O Z D A N I E  
  

Z DZIAŁALNO�CI FUNDACJI "ITAKA"  
za okres 22.03. - 31.12.1999  

  
  
  
  
  
  
I. INFORMACJE OGÓLNE:  
  
NAZWA ORGANIZACJI:   ITAKA - Fundacja Pomocy Ludziom   
                                              Dotkni�tym Problemem Zagini�cia  
 
adres do korespondencji: 00-959 Warszawa 30, skr.poczt.110  
 
TELEFON:    (022) 654 70 70   
FAX:              (022) 654 79 73  
  
DATA FORMALNEJ REJESTRACJI: 22.03.1999r.  
NUMER KSI�GI REJESTROWEJ: sygn.XVI Nr.Rej.F-150/99 nr 5655  
NUMER REGON: 014940850  
 
ZARZ�D FUNDACJI:  
 
prezes - Alicja Tomaszewska;  
wiceprezes - Wojciech Tochman;  
sekretarz - Anna Jurkiewicz;  
członkowie:  
Krystyna Napiórkowska,   
Barbara Rogulska.  
 
RADA PROGRAMOWA FUNDACJI:  
 
Przewodnicz�cy:  
prof. Jan Widacki, prawnik, kryminolog, KUL, Instytut Spraw Publicznych,  
 
Wiceprzewodnicz�cy:  
Andrzej Minko, autor i producent programu "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.." TVP1,  



Sekretarz:  
El�bieta Ficowska, pedagog, autorka ksi��ek i sztuk dla dzieci,   
 
członkowie:  
Paweł Biedziak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji,  
s. Małgorzata Chmielewska, przeło�ona wspólnoty "Chleb �ycia", opiekunka bezdomnych,  
Irena Dawid-Olczyk, Fundacja "La Strada",  
El�bieta Oyrzanowska, Fundacja im. Stefana Batorego,  
dr Barbara Passini, dyrektor Krajowego O�rodka Opieku�czo-Adopcyjnego TPD,  
Iwona Schymalla, dziennikarka TVP1,  
Joanna Star�ga-Piasek, poseł na Sejm RP,  
prof. Mirosław Wyrzykowski, prawnik, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.  
  
CELE STATUTOWE FUNDACJI:  
 
* nieodpłatne informowanie społecze�stwa o problemie zagini�cia oraz prowadzenie aktywnej 
akcji prewencyjnej w �rodowiskach zagro�onych zagini�ciem;  
* nieodpłatna pomoc rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach bliskiej osoby i w 
organizacji takich poszukiwa�;  
* nieodpłatne publikowanie i kolportowanie zdj�	 osób zaginionych, szczególnie dzieci;  
* słu�enie nieodpłatn� rad�, informacj�, porad� prawn� i psychicznym wsparciem dla rodzin 
osób zaginionych;  
* udzielanie finansowego lub rzeczowego wsparcia rodzinom osób zaginionych, które wskutek 
zagini�cia bliskiej osoby popadły w trudne warunki �yciowe;  
* organizowanie akcji prewencyjnych w �rodkach masowego przekazu dla �rodowisk 
zagro�onych zagini�ciem (małe dzieci, młodzie�, osoby starsze i chore);  
* współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granic�, których cele s� zgodne z celami 
statutowymi Fundacji.  
 
II. OPIS DZIAŁALNO�CI STATUTOWEJ  
 
Nasz� działalno�	 prowadzimy poprzez poradnictwo, szkolenia, aktywizacj� grup dotkni�tych 
problemem zagini�cia i współprac� z wolontariatem. Cele te realizujemy za pomoc� 
nast�puj�cych działa�:  
 
Działania ogólnoorganizacyjne  
1. Prowadzenie biura Fundacji;  
2. Prowadzenie ewidencji osób zaginionych.  
 
Działania prewencyjne  
Organizowanie akcji informacyjnych dotycz�cych problemu zagini�cia i działalno�ci Fundacji 
propaguj�cych idee samopomocy społecznej w działaniach poszukiwawczych: 
- wydrukowanie 40 tys. ulotek, przeznaczonych dla osób zgłaszaj�cych zagini�cie bliskiego 
człowieka,   
- rozesłanie ich do wszystkich jednostek Policji w Polsce - termin maj 2000,  
- prowadzenie kampanii w mediach;  
 



Poradnictwo  
 
1. Słu�enie nieodpłatn� rad�, informacj�, porad� prawn� i psychicznym wsparciem dla rodzin 
osób zaginionych poprzez uruchomienie "Telefonu Zaufania dla rodzin osób zaginionych". Przy 
telefonie dy�uruj� prawnik, 2 psychologów i pracownik socjalny. Telefon działa od poniedziałku 
do czwartku w godz. 17.00 - 21.00.  
  
 2. Informowanie (telefoniczne lub listowne) o metodach poszukiwa�, kontaktowanie lub 
po�redniczenie w kontaktach z policj�, placówkami konsularnymi RP, o�rodkami adopcyjnymi i 
pomoc w kontaktach z urz�dami pa�stwowymi, samorz�dowymi oraz s�dami i prokuratur�.  
 
3. Słu�enie wsparciem dla osób zaginionych poprzez uruchomienie "Linii �ADNYCH PYTA
". 
Przy tym telefonie dy�urowali wolontariusze w ka�d� niedziel� od godz. 12.00 - 20.00. Linia ta 
skierowana jest do osób zaginionych, które bez słowa odeszły z domu, a teraz chc� do niego 
powróci	 lub da	 rodzinie znak �ycia;  
 
4. Informowanie o prawach przysługuj�cych rodzinom osób zaginionych.  
  
Aktywizacja grup dotkni�tych problemem zagini�cia  
 
1. Publikowanie zdj�	 osób zaginionych, szczególnie dzieci w �rodkach masowego przekazu;  
 
2. Przygotowania do zało�enia strony Fundacji w Internecie w celu publikowania fotografii osób 
zaginionych oraz powstania grup dyskusyjnych (strona uruchomiona w marcu 2000r.);  
 
3. Przygotowania do organizowania sieci grup wsparcia dla rodzin osób zaginionych, a w 
przyszło�ci oddziałów terenowych Fundacji (termin - pocz�tek 2000r.)  
  
Współpraca z wolontariatem  
 
Zatrudnianie wolontariuszy do realizacji wszystkich projektów Fundacji. Nabór wolontariuszy z 
Centrum Wolontariatu i szkolenie ich do realizacji zada� Fundacji.  
  
Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w kraju   
 
1. Organizowanie finansowego lub rzeczowego wsparcia rodzinom, które wskutek zagini�cia 
bliskiej osoby popadły w trudne warunki �yciowe i egzekwowanie nale�nej pomocy od organów 
pa�stwowych i samorz�dowych;  
 
2. Współpraca z organizacjami i instytucjami rz�dowymi, samorz�dowymi i pozarz�dowymi, 
których celem jest niesienie pomocy osobom znajduj�cym si� w trudnej sytuacji �yciowej.  
  
Wyniki działalno�ci  
 
Udzielamy ponad 50 porad telefonicznych tygodniowo. Od 2 wrze�nia do 31 grudnia ub. roku 
otrzymali�my w sumie 153 listy od rodzin osób zaginionych, stale korespondujemy z 40 
rodzinami, 18 osób stale dzwoni do naszych psychologów. Udzielili�my ró�nego rodzaju porad 



prawnych 50 osobom. Odnale�li�my 24 osoby zaginione, 3 osoby z zanikiem pami�ci odzyskały 
swoj� to�samo�	, 5 osób zaginionych dało rodzinie za naszym po�rednicwem znak �ycia, a jedna 
osoba wróciła do domu. Udzielili�my materialnej pomocy w postaci darów rzeczowych 3 
rodzinom, które po zagini�ciu jedynego �ywiciela znalazły si� w trudnej sytuacji �yciowej.  
  
III. DZIAŁALNO�� GOSPODARCZA - nie prowadzono  
 
IV. UCHWAŁY ZARZ�DU - 7 zał�czników   
  
V. UZYSKANE PRZYCHODY  
 
Dotacje celowe:                                     29 000,00  
Darowizny od osób prywatnych             2 640,00  
Odsetki bankowe                                       320,21  
Fundusz zało�ycielski                             4 000,00  
  
Razem przychody                                   35 960,21  
  
Darowizny rzeczowe (drukarko-skaner i ulotki)      3 228,32  
 
VI. WYDATKI  
 
Wynagrodzenia pracowników:  
na prace zlecone - 3 osoby                        11 800,00  
na umow� o dzieło - 2 umowy                         
ZUS                                                  151,38  
Szkolenie pracowników                              3 915,83  
Ksi�gowo�	                                         2 440,00  
Remonty+usługi obce                                7 168,44  
Prowizje bankowe                                     123,00  
Telefon                                              337,06  
Czynsz                                             3 917,09  
Pozostałe                                            267,04  
  
Razem wydatki                                     30 119,80  
  
  
VII.   
a) OSOBY ZATRUDNIONE  
Od dnia 2 wrze�nia 1999 roku Fundacja zatrudniała 4 pracowników do dy�urów przy Telefonie 
Zaufania (2 psychologów, prawnika i pracownika socjalnego) oraz ksi�gow�.   
Do obowi�zków pracowników, dy�uruj�cych przy Telefonie Zaufania, nale�y prowadzenie 
dokumentacji, wynikaj�cej z dy�uru oraz wykonywanie innych czynno�ci, w tym doradztwo 
prawne, pomoc w załatwianiu problemów �ycia codziennego, zwi�zanych z zagini�ciem osoby, 
kierowanie do innych instytucji i organizacji wniosków o udzielenie pomocy, inicjowanie stara� 
o zapewnienie opieki alimentacyjnej, współpraca z instytucjami opieki społecznej, z policj� itp. 
oraz korespondencja z rodzinami osób zaginionych (telefoniczna i listowna).  



b) ł�czna kwota wynagrodze� - 11.800 zł;  
c) członkom zarz�du nie wypłacano wynagrodze�;  
d) ł�czna kwota wynagrodze� z umów zlecenia -11.800 zł;  
e) Fundacja nie udzielała po�yczek pieni��nych.  
f) NAZWA BANKU I NUMER KONTA ORGANIZACJI:   
BIG Bank Gda�ski S.A. I o/Warszawa numer konta 11601029-20731001  
Na koncie Fundacji znajdowało si� w dn. 31.12.99 - 3639 zł, pochodz�cych z dotacji od Fundacji 
im. Stefana Batorego oraz dotacji celowych od osób prywatnych.  
g, h, i, j) Fundacja nie nabyła obligacji, nieruchomo�ci i �rodków trwałych o warto�ci 
jednostkowej powy�ej 5000 zł.  
VIII. Fundacja nie realizowała odpłatnych �wiadcze� w ramach celów statutowych.  
IX. Fundacja nie prowadziła działalno�ci zleconej przez podmioty pa�stwowe i samorz�dowe.  
X. Fundacja nie płaciła podatków.   
  
  
  
  
  
                     Z upowa�nienia  
                     Zarz�du Fundacji  
  
                     A.Tomaszewska  
                        Prezes  
  
                     K.Napiórkowska  
                     członek Zarz�du  
 


