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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI FUNDACJI  ITAKA 
 

W ROKU 2003 
 
W 2003 r. zgłoszono do Fundacji 800 przypadków zagini�� oraz 150 osób NN. Prawie 
600 zagini�� zostało wyja�nionych ( w tym około połowy dzi�ki naszej pracy). 
Od pocz�tku istnienia Fundacji zajmowali�my si� ju� prawie 2500 przypadkami 
zagini��, 70% z nich zostało wyja�nionych. 
 
Najwazniejsze realizowane przez nas projekty to: 
 
1. Zespół Poszukiwa� i Identyfikacji 

 
• W roku 2003 udało nam si� znacznie wzmocni� prac� Zespołu Poszukiwa� i 

Identyfikacji Przedłu�yli�my czas pracy – pracujemy od poniedziałku do pi�tku w 
godzinach 9.00-21.00 i w soboty od 10.00 do 16.00  (od stycznia 2003). 

• Coraz lepiej wygl�da współpraca z policj�, coraz wi�ksze s� mo�liwo�ci 
przyspieszenia i rozszerzenia poszukiwa�. We wszystkich komisariatach policji w 
kraju wisz� tabliczki z informacj� o Fundacji, naszym telefonem i adresem 
internetowym.  

• W lipcu 2003 Komendant Główny Policji wydał nowe rozporz�dzenie dotycz�ce 
poszukiwania zaginionych. Zarz�dzenie to było konsultowane z Fundacj�, 
uwzgl�dniono w nim szereg naszych uwag, mi�dzy innymi postulat odtajnienia 
regulacji poszukiwania zaginionych. Rodziny wiedz� teraz, czego mog� oczekiwa� od 
policji, jakie s� procedury post�powania. Zarz�dzenie zobowi�zuje równie� 
funkcjonariuszy policji do podania rodzinom zaginionych kontaktu do najbli�szej 
organizacji pozarz�dowej, która mo�e udzieli� im pomocy (czyli – w praktyce - do 
Fundacji ITAKA). Wydanie tej instrukcji przez Komendanta Głównego Policji to 
niew�tpliwie efekt kilkuletnich stara� prawników Fundacji ITAKA. I nasz 
sukces.  

• Coraz wi�cej osób odnajduje si� dzi�ki broszurom ze zdj�ciami zaginionych, które 
rozsyłamy do schronisk, noclegowni, jadłodajni i innych miejsc, gdzie bywaja 
bezdomni. Stworzyli�my prawdopodobnie najpełniejsz� baz� adresow� takich 
placówek w całym kraju, stale j� aktualizujemy.  W roku 2003 wydali�my dwie edycje 
broszury, odnalazło si� dzi�ki nim do tej pory 39 osób. 

• Wraz z szybkim wzrostem zgłosze� o zagini�ciach za granic� rozszerzamy 
współprac� z polskimi konsulatami, wieloma organizacjami pozarz�dowymi, przede 
wszystkim w Europie Zachodniej, a tak�e z organizacjami, pras� i ko�ciołami 
polonijnymi. Te kontakty s� wa�ne, poniewa� w przypadku zagini�cia za granic� 
rodzina ma bardzo małe mo�liwo�ci działania, my sami te� niewiele mogliby�my 
zrobi� bez pomocy �yczliwych osób z wielu krajów. 

• Pomagamy odzyska� to�samo�� osobom, które nie pami�taj�, kim s�. We współpracy 
z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KG Policji prowadzimy działania 
wspieraj�ce identyfikacj� zwłok NN za pomoc� bada� DNA. Jest to pierwsza taka 
inicjatywa w Polsce i, jak si� przekonali�my, jedna z nielicznych na �wiecie. 
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• Rozszerzyli�my współprac� z mediami – zdj�cia zaginionych ukazuj� si� regularnie w 
“Gazecie Wyborczej” (2 razy w miesi�cu) a tak�e w pismach bran�owych: “Moja 
taksówka”, “Słu�ba zdrowia” (zaginieni chorzy, z zaburzeniami psychicznymi) i 
“Sygnały” (pismo pracowników PKP). 

• Nawi�zali�my współprac� z Miejskim Przedsi�biorstwem Taksówkowym – w razie 
zagini�cia w Warszawie i okolicach dziecka lub osoby starszej i chorej 
powiadamiamy central� MPT, a ona nadaje do taksówkarzy komunikaty z rysopisem 
zaginionego. 

 
2. Telefon Zaufania 

 
Telefon Zaufania to drugi z najwa�niejszych projektów ITAKI. W tym roku znacznie 
rozszerzyli�my pomoc psychologiczn� udzielan� rodzinom zaginionych i samym zaginionym.  
Psycholog jest dost�pny przez cały tydzie�, nie tylko w godzinach dy�urów.  

• Od jesieni 2003  prowadzimy terapie indywidualne dla rodzin zaginionych i osób w 
�ałobie. Korzysta  z nich ju� ponad 40 osób. Psychologowie pomagaj� zaginionym 
wróci� do domu, przygotowuj� do tego powrotu obie strony, pomagaj� rozwi�za� 
konflikty, które były przyczyn� odej�cia, nierzadko podejmuj� mediacj� mi�dzy 
członkami rodziny. 

• Spotkania grup wsparcia dla rodzin zaginionych odbywaj� si� w Warszawie (dwa 
spotkania w miesi�cu) i w Krakowie (dzi�ki współpracy z krakowskim Centrum 
Interwencji Kryzysowej). 

• Prawnicy dy�uruj� przy telefonie dwa razy w tygodniu, pracownik socjalny został 
zatrudniony na stałe i jest dost�pny przez cały tydzie�. 

 
3. www.zaginieni.pl 
    
www.zaginieni.pl – strony internetowe Fundacji ITAKA odwiedza miesi�cznie ponad 30 
tysi�cy internautów.  To znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Rzadko która 
organizacja pozarz�dowa w Polsce mo�e pochwali� si� tak� ilo�ci� wizyt na stronie www.    

• Osiagn�li�my ju� ponad pół miliona wizyt na naszych stronach. 
• Ze strony internetowej mo�na pobra� gotowy plakat ze zdj�ciem i opisem osoby 

zaginionej, wydrukowa� go, powieli� i rozwiesi� w swojej okolicy (projekt “Szukaj 
razem z nami”). Dzi�ki tej inicjatywie odnalazło si� ju� kilka osób. 

 
4. “Nie uciekaj” 

 
Kontynuujemy program “Nie uciekaj” skierowany do młodzie�y, nauczycieli, rodziców. 
Nasi trenerzy prowadz� w warszawskich gimnazjach warsztaty, podczas których pokazuj� 
młodzie�y, jak rozwi�zywa� problemy, tak aby ucieczka nie była jedynym wyj�ciem z trudnej 
sytuacji. Zaj�cia ciesz� si� du�ym powodzeniem, szczególnie w�ród dzieci. Stale zgłaszaj� si� 
do nas nowe szkoły zainteresowane warsztatami. Niestety, po reorganizacji władz miasta i 
nowych wyborach otrzymujemy znacznie mniejsze ni� poprzednio dotacje od samorz�dów na 
warsztaty. 
 
5. Mi�dzynarodowy Dzie� Dziecka Zaginionego 
 
W ramach programu „Opiekuj si� dzieckiem” 25 maja 2003 zorganizowali�my, po raz 
pierwszy w Polsce, Mi�dzynarodowy Dzie� Dziecka Zaginionego. Dzie� ten obchodzony 
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jest w USA i Kanadzie od 20 lat, w Europie po raz pierwszy  zorganizowano go w Belgii w 
roku 2002. W tym roku inicjatywa rozszerzyła si� na kilka kolejnych krajów europejskich. 
Dzi�ki pomocy Ambasady Belgii w Warszawie zorganizowali�my konferencj� prasow� na 
temat problemu zagini�� dzieci, przyczyn i sposobów zapobiegania. W konferencji wzi�li 
udział równie� przedstawiciele Komendy Głównej Policji i Fundacji Dzieci Niczyje. Efektem 
były liczne publikacje w mediach. 
 
6. Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 

 
W ramach programu “Lecz depresj�” dwa razy w tygodniu działa Antydepresyjny Telefon 
Zaufania. Dy�uruj�cy przy telefonie lekarze psychiatrzy udzielaj� porad chorym z objawami 
depresji i ich rodzinom, podaj� adresy Poradni Zdrowia Psychicznego, namawiaj� do podj�cia 
leczenia.  Lekarz odpowiada te� na pytania chorych i ich rodzin przysyłane mailem  na adres 
www.leczdepresje.org.pl. Jest to jedyna taka inicjatywa w Polsce. 

 
7. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 

 
Jesieni� 2002 rozpocz�ła prac� Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. To ratownicy, w�ród 
których s� grotołazi, taternicy, nurkowie, ratownicy medyczni, lekarz. Ratownicy Grupy 
prowadz� wspólne akcje ze stra�� miejsk� i policj� na Pradze – Południe oraz w �ródmie�ciu. 
Przeszukuj� miejsca, gdzie przebywaj� bezdomni – działki, okolice Dworca Wschodniego, 
kanały. Ch�tnych odwo�� do noclegowni, potrzebuj�cym udzielaj� pierwszej pomocy 
medycznej, w razie  konieczno�ci wzywaj� pogotowie. 
Grupa stale si� szkoli, szkoli równie� psy ratownicze do poszukiwania osób �ywych. 
Od Polskiej Akcji Humanitarnej otrzymali�my samochód terenowy Tarpan Honker, 
dzieki któremu ratownicy mog� łatwiej i szybciej dotrze� na miejsce akcji i na szkolenia. 
Niestety, podobnie jak w przypadku projektu “Nie uciekaj”, rozwój Grupy jest uzale�niony 
od dotacji samorz�dowych i w tym roku ich nie dostali�my mimo wielu stara�. 
 
8. Misja Fundacji w Meksyku 
 
Wiosn� 2003 roku trójka wolontariuszy ITAKI wyjechała na trzy tygodnie do 
meksyka�skiego miasta Juarez, gdzie od 10 lat gin� bez wie�ci młode ubogie kobiety. 
Zagin�ło ich w tym czasie  mo�e nawet 5 tysi�cy, dane nie s� dokładne. Ciała niektórych z 
nich zostaj� pó�niej odnalezione na pustyni. Władze meksyka�skie wydaj� si� ignorowa� 
problem i prawdopodobnie sprzyjaj� seryjnemu mordercy lub mordercom.  Na pro�b� 
tamtejszych organizacji pozarz�dowych, które s� bezradne wobec tej sytuacji,  ITAKA 
zdokumentowała spraw�, czego efektem jest raport ITAKI na ten temat (w wersji polskiej i 
angielskiej), rozesłany przez nas do wielu instytucji i organizacji w Polsce i na �wiecie. 
Raport przekazujemy wła�nie polskiemu MSZ i Ambasadzie Meksyku w Warszawie. 
Rezultatem pracy wolontariuszy jest ju� kilka publikacji: w Polsce, we Francji i w Belgii. 
 
   
Fundacja ITAKA stale współpracuje z nast�puj�cymi instytucjami i organizacjami: 
 
• Komenda Główna Policji – weryfikacja informacji dotycz�cych konkretnych przypadków 

zagini��, stała bie��ca współpraca przy identyfikacji osób NN �ywych i zmarłych, 
monitorowanie pracy lokalnych jednostek policji; 
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• Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji – współpraca przy 
identyfikacji odnalezionych zwłok o nieustalonej to�samo�ci; 

• Wojewódzkie Komendy Policji – stała współpraca z oficerami koordynuj�cymi 
poszukiwanie zaginionych, monitorowanie pracy jednostek policji ni�szego rz�du; 

• lokalne jednostki policji – wymiana informacji na temat zaginionych; 
• Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej – współpraca w zakresie pomocy 

socjalnej rodzinom zaginionych oraz przy wydawaniu broszur ze zdj�ciami zaginionych 
(dla noclegowni i schronisk); 

• O�rodki Pomocy Społecznej – współpraca w organizacji pomocy socjalnej dla rodzin 
zaginionych; 

• konsulaty polskie za granic� – pomoc w poszukiwaniu obywateli polskich zaginionych za 
granic�; 

• Fundacja La Strada – stała bie��ca współpraca przy poszukiwaniu zaginionych młodych 
kobiet mog�cych by� przedmiotem handlu lud�mi; 

• Fundacja „Dzieci Niczyje” – konsultacje ze specjalistami w trudnych sprawach 
dotycz�cych m.in. dzieci molestowanych seksualnie; 

• „Gazeta Wyborcza” – regularne (2 razy w miesi�cu) publikowanie zdj�� osób zaginionych 
i NN; 

• pisma bran�owe („Moja taksówka”, „Słu�ba zdrowia”, „Sygnały”); 
• prasa, liczne stacje radiowe i telewizyjne – współpraca przy poszukiwaniu osób 

zaginionych oraz przy organizacji kampanii informacyjnych przeciwdziałaj�cych 
zagini�ciom; 

• Europejska Federacja na Rzecz Dzieci Zaginionych i Molestowanych Seksualnie z 
siedzib� w Brukseli  i organizacje-członkowie tej Federacji – pomoc przy poszukiwaniu 
osób zaginionych  w ró�nych krajach europejskich; 

• organizacje pozarz�dowe w wielu krajach Europy, w tym na Litwie i Ukrainie – wymiana 
informacji i pomoc w poszukiwaniach obywateli tych krajów zaginionych w Polsce i 
Polaków zaginionych na Wschodzie; 

• Towarzystwo Interwencji Kryzysowej w Krakowie - grupy wsparcia. 
  
W Fundacji ITAKA zatrudnionych jest obecnie 8 osób (w tym trzy na niepełny etat), pracuje 
te� poborowy odbywaj�cy słu�b� zast�pcz�, 14 osób to stali współpracownicy – 
zleceniobiorcy. Fundacja skupia wokół siebie grono około 30 wolontariuszy (ł�cznie z 
ratownikami), którzy staraj� si� nam pomaga� w miar� swoich sił i mo�liwo�ci czasowych. 
Niektórzy z nich pracuj� tylko raz w miesi�cu, inni przychodz� prawie codziennie. Wielu z 
nich pracuje cz��ciowo wolontarystycznie, czasem wykonuj�c umow�-zlecenie na rzecz 
Fundacji. 
W�ród naszych wolontariuszy s� psychologowie, pedagodzy, informatycy, dziennikarze, 
lekarze, studenci ró�nych wydziałów. 
 
Członkowie Zarz�du nie otrzymuj� wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
  
 
 


