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

Z DZIAŁALNO�CI FUNDACJI ITAKA 

w roku 2001  

  

  

II    TT    AA    KK    AA  
 
Fundacja Pomocy Ludziom Dotkni�tym Problemem Zagini�cia 



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  

MAIL:    itaka@itaka.org.pl 

WEB SITE:   www.itaka.org.pl, www.zaginieni.pl 

DATA FORMALNEJ REJESTRACJI: 22.03.1999r.  

NUMER KSI�GI REJESTROWEJ: sygn.XVI Nr.Rej.F-150/99 nr 5655  

NUMER REGON: 014940850  

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.  
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II. OPIS DZIAŁALNO�CI STATUTOWEJ   .   

W roku 2001 prowadzili�my nast�puj�ce działania: 

1. Telefon Zaufania dla rodzin osób zaginionych – projekt realizowany nieprzerwanie od 

pocz�tku pracy Fundacji, tj. od wrze�nia 1999. Przy telefonie dy�uruj�: prawnik, pracownik 

socjalny i psychologowie. Otaczaj� oni rodziny osób zaginionych wszechstronn� opiek�. 

Osoba zgłaszaj�ca zagini�cie bliskiego uzyskuje pomoc i porad� prawn�, porad� na temat 

mo�liwo�ci otrzymania pomocy socjalnej, wreszcie wsparcie psychiczne. Pracownicy 

Telefonu Zaufania informuj� (telefonicznie lub listownie) o metodach poszukiwa�, 

kontaktuj� si� lub po�rednicz� w kontaktach z policj�, placówkami konsularnymi RP, 

o�rodkami adopcyjnymi, pomagaj� w kontaktach z urz�dami pa�stwowymi, samorz�dowymi 

oraz s�dami i prokuratur�. Ich wa�nym zadaniem jest równie� informowanie o prawach 

przysługuj�cych rodzinom osób zaginionych. Osobom nieporadnym �yciowo prawnik i 

pracownik socjalny pomagaj�  pisa� pisma i pozwy do s�dów i urz�dów, innym doradzaj�, 

jak to robi�. Pracownicy Telefonu Zaufania udzielaj� około 50 porad tygodniowo. 

2. Linia �adnych Pyta� – ta cz���  Telefonu Zaufania przeznaczona jest dla osób zaginionych, 

które my�l� o powrocie do domu lub które tego nie chc�, ale zgadzaj� si�, aby�my 

powiadomili rodzin�, �e �yj�. Osobom dorosłym radzimy, co zrobi�, aby nie były 

poszukiwane. 

3. Ewidencja osób zaginionych:  

• ka�da osoba, która zgłasza telefonicznie zagini�cie bliskiego, otrzymuje do wypełnienia 

formularz zgłoszeniowy; 

• formularz mo�na równie� pobra� ze strony internetowej; 

• ka�da rozmowa zwi�zana z danym zagini�ciem jest zapisywana w komputerowej bazie 

danych osób zaginionych Fundacji ITAKA – ka�da sprawa ma tam swoj� histori�. W 

komputerowej bazie danych znajduje si� około 1 000 spraw; 

• prowadzenie internetowej bazy osób zaginionych (znajduj� si� w niej informacje o 
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osobach zaginionych, których rodziny wyraziły zgod� na publikacj� danych w internecie), 

baza danych publikowana jest na stronie www. zaginieni.pl.  

4. Publikowanie zdj�� osób zaginionych, szczególnie dzieci, w �rodkach masowego przekazu. 

5. Projekt internetowy  www.zaginieni.pl.  Celem projektu jest wykorzystanie Internetu do:  

• publikacji fotografii osób zaginionych – internetowa baza danych osób zaginionych jest 

adresowana przede wszystkim do pracowników socjalnych, słu�by zdrowia, policji i 

innych osób mog�cych mie� do czynienia z tzw. osobami NN; 

• prezentacji Fundacji i jej działa� na rzecz osób zaginionych (np. Telefon Zaufania); 

• informowania o kampaniach i akcjach inicjowanych przez Fundacj� ITAKA, które maj� 

na celu pomoc osobom zaginionym i ich rodzinom a tak�e zapobieganie zagini�ciom 

szczególnie dzieci i młodzie�y;  

• upowszechnienia wiedzy na temat problemów zwi�zanych z zagini�ciem oraz sposobów 

ich rozwi�zywania; 

• uzyskania powszechnego dost�pu do informacji, wiedzy i działa� innych organizacji 

pozarz�dowych w kraju i za granic�, mo�liwo�ci współpracy z nimi;  

• stworzenia szybkiej drogi wymiany informacji (np. szybkie przesyłanie zdj�� osób 

zaginionych).  

D��ymy do tego by nasze strony budziły zainteresowanie, skupiały uwag�, by odwiedzało je 

jak najwi�cej osób, co pomo�e nam w poszerzeniu kr�gu osób współpracuj�cych z nami, a 

przede wszystkim przyczyni si� do zwi�kszenia liczby osób odnalezionych. Do ko�ca roku 

2001 nasze strony odwiedziło ponad 100 000 osób. 

6. Wydrukowali�my 30 000 ulotek, przeznaczonych dla osób zgłaszaj�cych zagini�cie 

bliskiego, ulotki  rozesłali�my do wszystkich jednostek Policji w Polsce. 

7. Projekt „Nie uciekaj”, którego celem jest zmniejszenie zagini�� młodzie�y w wieku 14-19 lat. 

Projekt składa si� z: 
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• akcji informacyjnej na temat problemów zwi�zanych z ucieczkami nastolatków 

prowadzonej w mediach młodzie�owych; 

• infolinii dla młodzie�y zagro�onej ucieczk� oraz dla rodziców i wychowawców, infolinia 

działała w okresie 20.05.2001 – 30.06.2001, pracowali przy niej przeszkoleni 

wolontariusze – przede wszystkim studenci psychologii i pedagogiki; 

• warsztatów „Nie uciekaj” przeprowadzonych w kilku warszawskich gimnazjach. 

Adresatami warsztatów s� nie tylko dzieci, ale tak�e rodzice i nauczyciele. Trenerzy 

Fundacji (psychologowie, pedagodzy, nauczyciele) uczyli, jak rozwi�zywa� ró�ne 

problemy, aby ucieczka nie była jedynym wyj�ciem z trudnej sytuacji. Program uzyskał 

bardzo dobr� opini� merytoryczn�  Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli. Jego 

ogromn� zalet� jest mo�liwo�� kontynuacji zaj�� przez nauczycieli ju� bez udziału 

Fundacji; 

• strony internetowej www.nieuciekaj.org. 

8. Kampania informacyjna „Depresja jest chorob�. Lecz depresj�” – marzec 2001. Depresja jest 

cz�st� przyczyn� zagini��. Celem akcji było u�wiadomienie opinii publicznej, �e depresja jest 

chorob�, któr� mo�na i trzeba leczy�, któr� mo�na wyleczy� a tak�e przekonanie jak 

najszerszego grona odbiorców, �e nie jest wstydem wizyta u psychiatry lub psychologa. 

Chcieli�my, aby nasz przekaz dotarł do chorych i do ich rodzin, ale równie� do lekarzy 

rodzinnych. Patronem kampanii był prof. Stanisław Pu�y�ski – krajowy konsultant w 

dziedzinie psychiatry, wybitny specjalista w leczeniu depresji. Nadzór merytoryczny nad 

akcj� sprawowali specjali�ci z Centrum Zdrowia Psychicznego. Kampania składała si�  z: 

• akcji medialnej – o problemach zwi�zanych z zaburzeniami depresyjnymi 

informowali�my w  licznych programach radiowych i telewizyjnych oraz w wielu 

artykułach prasowych; 

• infolinii dla chorych i ich rodzin – lekarze psychiatrzy i psychologowie dy�urowali przy 

telefonie, udzielali porad i wsparcia; 

• strony internetowej www.leczdepresje.org, na której lekarz psychiatra stale odpowiada na 
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pytania chorych i ich rodzin; 

• billboardów promuj�cych akcj� i adres strony www – wisiały one w 8 najwi�kszych 

miastach kraju; 

• dwóch spotów TV zwi�zanych z akcj� i promuj�cych adres strony www. 

9. Grupy wsparcia dla rodzin osób zaginionych. Celem programu jest zorganizowanie rodzin 

osób zaginionych do współdziałania i wzajemnej pomocy oraz wymiany informacji i 

do�wiadcze� dotycz�cych sposobów poszukiwa�. Grupy wsparcia prowadzone s� przez 

wolontariuszy psychologów. Spotkania odbywaj� si� raz w miesi�cu w Warszawie a od 

pa	dziernika 2001 równie� w Krakowie. 

10. Broszura ze zdj�ciami osób zaginionych – II edycja broszury została wydana dzi�ki dotacji 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w nakładzie 12 000 egzemplarzy. Zawiera 100 

zdj��. Rozsyłamy j� do noclegowni, schronisk, punktów opieki medycznej dla bezdomnych, 

jadłodajni, szpitali psychiatrycznych na terenie całego kraju. Dzi�ki pierwszej edycji broszury 

(48 zdj��, 2 000 nakładu) wyja�niło si� 15 spraw, z czego 8 osób wróciło do domu. 

11. Udział w mi�dzynarodowym projekcie Daphne 2000-2003 koordynowanym przez 

organizacj� belgijsk� Child Focus. Fundacja Itaka została zaproszona do udziału w projekcie 

jako organizacja uczestnicz�ca (czyli bez udziału we wsparciu finansowym, jedynie pokrycie 

kosztów podró�y na spotkania ekspertów). W ramach projektu stworzono informator na temat 

organizacji pozarz�dowych, a tak�e innych instytucji zajmuj�cych si� problemem zagini�cia i 

wykorzystywania seksualnego dzieci w 7 krajach europejskich. Fundacja Itaka była 

odpowiedzialna za zbieranie informacji na terenie Polski. 

12.  Akcja „Opiekuj si� dzieckiem”. W jej ramach przeprowadzili�my nast�puj�ce działania: 

• spot TV „Opiekuj si� dzieckiem” wyemitowany około 100 razy na wszystkich kanałach 

telewizji publicznej w okresie lipiec-sierpie�2001; 

• we współpracy z Mi�dzynarodowym Stowarzyszeniem Reklamy i Komend� Główn� 

Policji stworzono symulacj� komputerow� wygl�du dzieci zaginionych przed laty. 1 500 
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plakatów ze zdj�ciami tych dzieci i ich przypuszczalnym obecnym wizerunkiem 

rozwieszono na tablicach reklamowych w wi�kszych miastach kraju w okresie listopad 

2001 – luty 2002. 

IV. Uzyskane przychody 

Dotacje celowe:                                               162 136,79 
Darowizny  od osób prywatnych                         10 638,52 
Odsetki bankowe                              4 607,16 
Fundusz  zało�ycielski             4 000,00 
Pozostało z roku ubiegłego        73 209,79 
 
Razem przychody     250 592,26 
 
V. Wydatki 
Wynagrodzenia pracowników:         
Etat –1 osoba       8 725,46 
Na  prace zlecone i umowy o dzieło 
(27 osób)             108 560,00 
ZUS       1 752,57 
Szkolenie pracowników    1 366,79 
Ksi�gowo��      8 418,00 
Remonty+usługi obce              55 359,60 
Prowizje bankowe        1 529,62 
Ł�czno�� i usługi internetowe             14 105,63 
Czynsz        4 787,37 
Pozostałe (amortyzacja, zu�ycie materiałów 
druk ulotek, znaczki pocztowe, inne �wiadczenia  
na rzecz pracowników)             33 684,80 
 
Razem wydatki           238 289,84 
 

VII.  

a) Osoby zatrudnione 

Fundacja zatrudnia stale na umow�-zlecenie 4 pracowników do dy�urów przy Telefonie Zaufania 

(2 psychologów, prawnika i pracownika socjalnego). 

Od lutego zatrudnili�my kierownika biura na ¾ etatu. 

Wszelkie pozostałe prace zwi�zane z realizowanymi projektami wykonuj� osoby zatrudnione na 
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umow� o dzieło b�d	 umowy-zlecenie oraz wolontariusze. 

W chwili obecnej z Fundacj� zwi�zanych jest kilkunastu wolontariuszy – studenci (prawo, 

psychologia, pedagogika), psychologowie, lekarze psychiatrzy, in�ynier informatyk. 

Wolontariuszy zatrudniamy przez Centrum Wolontariatu lub trafiaja do nas bezpo�rednio. 

Członkowie Zarz�du wykonuj� sw� funkcj� nieodpłatnie. 

Stale organizujemy szkolenia dla pracowników i wolontariuszy Fundacji: 

• czterodniowe szkolenie z cało�ci problematyki naszej pracy 14.-17.06.2001. Wzi�ło w nim 

udział 20 osób; 

• cykliczne szkolenia z obsługi internetowej bazy danych; 

• jednodniowe szkolenie dla wolontariuszy infolinii „Nie uciekaj”. 

b) ł�czna kwota wynagrodze� – 117 285,46 zł; 

c) członkom Zarz�du nie wypłacano wynagrodze� z tytułu pełnionej funkcji; 

d) ł�czna kwota wynagrodze� z umów zlecenia –  108 560,00zł; 

e) Fundacja nie udzielała po�yczek pieni��nych; 

f) Nazwa banku i numer konta organizacji: 

BIG Bank GDA
ski S.A. I o/Warszawa, konto nr:11601029-20731001 

g,h,i,j) Fundacja nie nabyła obligacji, nieruchomo�ci i �rodków trwałych o warto�ci jednostkowej 

powy�ej 5000zł; 

VIII. Fundacja nie realizowała odpłatnych �wiadcze� w ramach celów statutowych. 

IX. Fundacja prowadziła nast�puj�ce działania zlecone przez podmioty pa�stwowe i 

samorz�dowe: 

1. W dniu 16.10.2001 zawarto umow� nr 21/B/2001 z  Ministerstwem Pracy i Polityki 



Sprawozdanie z działalno�ci fundacji ITAKA 

 9

Społecznej na realizacj� zadania w zakresie pomocy społecznej, maj�cej na celu niesienie 

pomocy ludziom zaginionym, dotkni�tym problemem bezdomno�ci. Na realizacj� zadania 

otrzymali�my dotacj� w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie, druk i 

dystrybucj� broszury ze zdj�ciami osób zaginionych. Broszura została rozesłana do 

wszystkich noclegowni, schronisk, jadłodajni dla ubogich oraz szpitali psychiatrycznych 

w województwie mazowieckim. 

Zadanie zako�czyli�my, zgodnie z z podpisan� umow�, w dniu 31.12.01. Sprawozdanie 

zło�yli�my w terminie. Wydatkowano cał� kwot� dotacji. 

2.W dniu 2.10.01. zawarli�my umow� z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizacj� 

zada� zwi�zanych z zapobieganiem patologiom społecznym. Dotacja w wys. 5 000 zł 

pozwoliła na przeprowadzenie w 2 warszawskich gimnazjach zaj�� warsztatowych dla 

uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem warsztatów było zapobieganie ucieczkom 

nastolatków z domu.  

Zadanie zako�czono i rozliczono w terminie, zgodnie z podpisan� umow�.  

 

Z upowa�nienia Zarz�du: 

Alicja Tomaszewska              Krystyna Napiórkowska 

Prezes          członek Zarz�du 

          

 


