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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI FUNDACJI ITAKA 
 

W ROKU 2004 
 

 
1) ITAKA Fundacja Pomocy Ludziom Dotkni�tym Problemem Zagini�cia 
 
Adres siedziby: zastrze�ony 
Adres korespondencyjny: 00-959 Warszawa 30, skr. poczt. 110 
Data wpisu do Krajowego Rejestru S�dowego:  22 marca 1999 r.  
Nr KRS: 0000126459 
REGON: 014940850 
 
Członkowie Zarz�du Fundacji: 
 

- Krystyna Napiórkowska – prezes,  

- Michał Czy�ewski -  wiceprezes,  

- El�bieta Siwecka – sekretarz,  

- Katarzyna Jaworska – członek,  

- Agnieszka Wolfram-Zakrzewska – członek. 

  

Cele Fundacji  
Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkni�tym problemem zagini�cia, w 
szczególno�ci osobom zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagro�onym zagini�ciem.  

 
2) Fundacja poszukuje zaginionych, pomaga ich rodzinom, zapobiega zagini�ciom poprzez 
prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej i edukacyjnej w społecze�stwie. Wszelkiej pomocy 
udzielamy bezpłatnie. Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalno�ci Fundacji ITAKA 
poni�ej. 

 
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

 
2004 

 
Fundacja ITAKA uzyskała status organizacji po�ytku publicznego. Dzi�ki temu mogli�my 
skorzysta� z mo�liwo�ci otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zebrali�my w 
ten sposób prawie 60 tysi�cy złotych. 
 
Rok 2004 upłyn�ł nam na przygotowaniach do pracy całodobowej, któr� planujemy rozpocz�� w 
kwietniu 2005. Dzi�ki dotacji Fundacji Batorego przeprowadzili�my konieczne zmiany w lokalu 
Fundacji, rozbudowali�my sie� telefoniczn� i komputerow�, zwiekszyli�my ilo�� stanowisk pracy. 
Przeszkolili�my nowych pracowników i wolontariuszy, przygotowali�my szczegółowe procedury 
post�powania, stworzyli�my baz� słu�b i instytucji, do których mo�na si� zwróci� w razie otrzymania 
zgłoszenia zagini�cia w nocy, zwłaszcza dziecka lub osoby chorej.  
 
Otrzymali�my dotacj� od funduszu DAPHNE Komisji Europejskiej na finansowanie całodobowych 
dy�urów telefonicznych w latach 2005-2006.   
 
Najwa�niejsz� cz��ci� naszej działalno�ci jest praca Zespołu Poszukiwa� i Identyfikacji. 
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W 2004 r. zgłoszono do Fundacji 800 zagini��, aktualnie poszukujemy ponad tysi�ca osób, próbujemy 
ustali� to�samo�� stu kilkudziesi�ciu osób NN. Od pocz�tku istnienia Fundacji zaj�li�my si� ju� 
ponad trzema tysi�cami trzystoma przypadkami zagini��, 69% z nich zostało wyja�nionych.  
Od dwóch lat otrzymujemy mniej wi�cej stał� liczb� zgłosze�, jednak coraz wi�cej jest w�ród nich 
zgłosze� zagini�cia osób nieletnich, szczególnie nastolatków. Te sprawy wymagaj� znacznie szybszej 
reakcji, wi�kszej uwagi. 
Realizowany przez Zespół Poszukiwa� i Identyfikacji projekt “Broszura” wygrał konkurs 
ogłoszony przez Ministerstwo Polityki Społecznej i został wpisany do Katalogu Dobrych Praktyk. 

 
Drugi najwa�niejszy z projektów ITAKI to Telefon Zaufania.  
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 
kilkadziesi�t 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�  dwa razy w miesi�cu – osobne 
spotkania dla osób w �ałobie. 
Prawnicy dy�uruj� przy telefonie dwa razy w tygodniu, pracownik socjalny został zatrudniony na 
stałe i jest dost�pny przez cały tydzie�. 
 
www.zaginieni.pl – strony internetowe Fundacji ITAKA odwiedza miesi�cznie 90 - 100 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.   Zanotowali�my ju� 
półtora miliona wizyt na naszych stronach. 

 
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.   
 W ramach programu „Nie uciekaj” 25 maja 2004 obchodzili�my po raz drugi Mi�dzynarodowy 
Dzie� Dziecka Zaginionego.  W rezydencji Ambasady Belgii w Warszawie zorganizowali�my 
konferencj� prasow� na temat problemu ucieczek nastolatków, przyczyn, skutków i sposobów 
zapobiegania. W konferencji wzi�li udział równie� przedstawiciele Komendy Głównej Policji i 
stowarzyszenia TADA. Efektem były liczne publikacje w mediach. 
Stworzyli�my now�, znacznie ciekawsz� i zawieraj�c� wi�cej informacji, stron� internetow� 
www.nieuciekaj.pl . 

 
Antydepresyjny Telefon Zaufania działa dwa razy w tygodniu po trzy godziny. 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.pl . Jest to jedyna taka 
inicjatywa w Polsce. 
 
Europejskie Forum Ekonomiczne (27 kwietnia – 1 maja 2004). Fundacja ITAKA współpracowała 
ze Sztabem Medycznym Mazowieckiego Centrum Zarz�dzania Kryzysowego przy zabezpieczaniu 
Europejskiego Szczytu Gospodarczego. W tym czasie uruchomili�my (działaj�ce 24 godziny na dob�) 
Centrum Informacji o Poszkodowanych i Zaginionych, którego celem było gromadzenie 
informacji o osobach zaginionych i poszkodowanych w wyniku zamieszek antyglobalistów lub 
ewentualnego zamachu terrorystycznego. Współpracowali�my na bie��co z policj� i sztabem 
medycznym.  
W razie konieczno�ci byli�my gotowi do uruchomienia Punktu Informacji i Wsparcia, w którym 
rodziny osób zaginionych lub poszkodowanych mogły zgłosi� zagini�cie osoby bliskiej i uzyska� 
psychologiczne wsparcie. Na stronie internetowej www.zaginieni.pl od pocz�tku szczytu działała 
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specjalnie w tym celu utworzona baza danych, w której mo�na było sprawdzi� czy zaginionej osobie 
bliskiej była udzielana pomoc medyczna.  
 
 
Fundacja ITAKA stale współpracuje z nast�puj�cymi instytucjami i organizacjami: 
 
• Komenda Główna Policji i Komendy Wojewódzkie – weryfikacja informacji dotycz�cych 

konkretnych przypadków zagini��, stała współpraca z oficerami koordynuj�cymi poszukiwanie 
zaginionych, stała bie��ca współpraca przy identyfikacji osób NN �ywych i zmarłych, 
monitorowanie pracy jednostek policji ni�szego rz�du; 

• Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji – współpraca przy 
identyfikacji odnalezionych zwłok o nieustalonej to�samo�ci; 

• lokalne jednostki policji – wymiana informacji na temat zaginionych; 
• Ministerstwo Polityki Społecznej – współpraca w zakresie pomocy socjalnej rodzinom 

zaginionych oraz przy wydawaniu broszur ze zdj�ciami zaginionych (dla noclegowni i schronisk); 
• Ministerstwo Zdrowia – pomoc w sfinansowaniu Antydepresyjnego Telefonu Zaufania; 
• Biuro Polityki Społecznej Urz�du m.st. Warszawy i Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego 

Urz�du Wojewódzkiego – dotacje na Telefon Zaufania i pomoc psychologiczn� dla rodzin 
zaginionych; 

• 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”, „Wolna Droga”); 
• 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; 

    
 
3) Fundacja ITAKA nie prowadzi działalno�ci gospodarczej. 
 
4) Odpisy uchwał Zarz�du Fundacji w zał�czeniu. 
 
5) Dochody uzyskane w 2004 r. wynosiły ł�cznie 443 633,51 zł. Na przychody składały si�: 
• dotacje ze �ródeł publicznych – 74 530  zł ( w tym z MPS – 15 000 zł, Urz�d m.st. W-wy – 43 

630 zł, Ministerstwo Zdrowia – 9 900 zł, Mazowiecki Urz�d Wojewódzki – 6 000 zł); 
• dotacje pozostałe –  215 100 zł. (w tym 201 600 zł – dotacje Fundacji Batorego, 13 500 zł – 

dotacja Fundacji Wspólna Droga Polska); 
• darowizny od firm prywatnych – 62 492,37 zł (w tym Agora S.A. – 30 000 zł, FORTIS BANK 

– 6 000 zł, Fundacja ORLEN – 2 945,97, Computer Associates – 23 546,40); 
• pozostałe przychody – 91 511,14 zł. (w tym zbiórki publiczne, wpłaty 1% podatku na rzecz 

organizacji po�ytku publicznego, odsetki bankowe,  pozostałe przychody operacyjne) 
 
6) Koszty w 2004 r. wynosiły 365 399,40  zł, w tym: 
• statutowe –  328 568,41 zł 
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• administracyjne – 36 830,99 zł. 
 
7)  
a) Na koniec 2004 r. w Fundacji pracowało 10 osób na etat (pełny lub cz���): 
- dyrektor  
- dyrektor finansowy (1/2 etatu) 
- koordynator PR (3/4 etatu) 
- asystent (1/2 etatu) 
- prawnik (1/3 etatu) 
- pracownik socjalny 
- psycholog 
- 3 specjalistki w Zespole Poszukiwa� i Identyfikacji (ł�cznie 2 ½ etatu) 
 �adna z ww. osób nie jest zatrudniona w działalno�ci gospodarczej. 
 
b) Ł�czna kwota wynagrodze� z tytułu umowy o prac� wynosiła w 2004 r. 219 958,70 zł, w tym 
wynagrodzenia 191 106,96, ZUS 24 885,42, premia 800,00, ZUS 166,32, wynagrodzenia z 
Zakładowego Funduszu 	wiadcze� Socjalnych 3 000,00 brutto. 
 
c) Członkowie Zarz�du Fundacji nie pobieraj� wynagrodze� z tytułu pracy w Zarz�dzie. 
 
d) Wypłaty z tytułu umów zlecenia wyniosły w 2004 r. 51 033,74 zł, w tym wynagrodzenia 42 
665,35 zł i ZUS 8 368,39. 
 
e) Fundacja nie udzielała �adnych po�yczek pieni��nych. 
 
f) Saldo ko�cowe na rachunku bie��cym w FORTIS Banku z 31.12.2004 wynosiło 37 248,49 zł, 
na rachunku pomocniczym zało�onym dla zbiórki publicznej – 1 300,94 zł, a na rachunku 
pomocniczym Zakładowego Funduszu 	wiadcze� Socjalnych – 2 571,94 zł. 
 
g) Nie nabyto �adnych obligacji i akcji. 
 
h) Nie nabyto �adnych nieruchomo�ci. 
 
i) W 2004 r. nabyto nast�puj�ce �rodki trwałe: 

• 3 komputery ł�cznie za  8 730,32 zł. 
• 1 program komputerowy za 2027,64 zł 
 
j) Warto�� aktywów – 76 568,82 zł., warto�� pasywów – 17 285,87 zł. 
 
8) W roku 2004 Fundacja realizowała nast�puj�ce zadania zlecone przez podmioty pa�stwowe i 
samorz�dowe: 
• projekt „Broszura” – dzi�ki dotacji Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w 

wysoko�ci 15 tys. zł wydali�my i rozesłali�my do schronisk i noclegowni 4000 egzemplarzy 
broszury ze zdj�ciami zaginionych; 

• projekt „Nie uciekaj” – na warsztaty prowadzone w warszawskich gimnazjach otrzymali�my 
dotacj� z Biura Edukacji Urz�du m. st. Warszawy – 13 000 zł;   

• Biuro Polityki Społecznej Urz�du m.st. Warszawy (pomoc psychologiczna, porady socjalne, 
grupy wsparcia) – ł�cznie 30 300 zł; 

• Antydepresyjny Telefon Zaufania – Ministerstwo Zdrowia – 9 900 zł; 
• Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urz�du Wojewódzkiego – dotacja 6 000 zł na 

poszukiwanie zaginionych, pomoc psychologiczna w powrocie do domu. 
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9) Zobowi�zania podatkowe na 31.12.2004 wynosiły ł�cznie 8 099,27 zł, w tym: 614,66 zł – 
podatek od prac zleconych, 1092,49 – podatek od wynagrodze�, 6 392,12 – składki ZUS. 
Wszystkie te zobowi�zania zostały w cało�ci zapłacone w styczniu 2005 r. Fundacja składa 
jedynie deklaracje PIT-4. Wszystkie deklaracje składane s� w terminie a zobowi�zania równie� w 
terminie płacone.   
 
W okresie sprawozdawczym biegły rewident przeprowadził kontrol� ksi�g, wynik kontroli był 
pozytywny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


