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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI FUNDACJI ITAKA 
 

W ROKU 2005 
 

 
1) ITAKA Centrum Poszukiwa� Ludzi Zaginionych 
 
Adres siedziby: zastrze�ony 
Adres korespondencyjny: 00-958 Warszawa 66, skr. poczt. 127 
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 

 
2005  

 
  
 W ci�gu sze�ciu lat istnienia Fundacji zajmowali�my si� czterema tysi�cami zagini��, 69% z 
nich zostało wyja�nionych.  
W roku 2005 zgłoszono do Fundacji prawie 900 zagini��, aktualnie poszukujemy ponad tysi�ca 
trzystu osób. Pomagamy ich rodzinom, udzielamy im 500-600 porad miesi�cznie. 
 
25 kwietnia 2005 roku uruchomili�my całodobow� telefoniczn� lini� wsparcia.  Pracujemy 7 dni 
w tygodniu po 24 godziny. To jeden z dwóch takich telefonów w Polsce. Jest to nasz du�y sukces, 
pracowali�my nad tym par� lat. Organizacja pracy całodobowej nie była łatwa, wiele przygotowa� 
poczynili�my ju� w ubiegłym roku – adaptacja i wyposa�enie lokalu, szkolenie wolontariuszy. Dla 
nowych wolontariuszy przeprowadzili�my dwa dwudniowe szkolenia: jedno na temat metod 
poszukiwania zaginionych i sposobów pracy Fundacji, drugie, w którym wzi�li udział równie� 
wszyscy pracownicy, dotyczyło pracy przy telefonie zaufania. Ju� po uruchomieniu linii stworzyli�my 
komputerowy system ewidencji rozmów, co jest niezb�dne zarówno dla nas (staramy si� stale 
monitorowa� i poprawia� jako�� naszej pracy) ale konieczne równie� do sprawozdawczo�ci dla 
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Komisji Europejskiej, od której otrzymali�my grant na lini� wsparcia. Nadal mamy wiele pracy 
organizacyjnej, ale po kilku miesi�cach jest nam ju� znacznie łatwiej. 
Przed uruchomieniem linii pracownicy Fundacji odbyli wizyty studyjne w podobnych do naszej 
organizacjach w Londynie (National Missing Persons Helpline) i Brukseli (Child Focus). Uczyli si� 
tam, jak zorganizowa� prac� całodobow�, jakie metody poszukiwa� stosuj� te organizacje, z jakimi 
problemami zwracaj� si� osoby dzwoni�ce do telefonu zaufania. 
 
Numer 0-801 24 70 70, finansowany przez Telekomunikacj� Polsk� pozwala potrzebuj�cym  
z całej Polski dzwoni� do nas prawie za darmo – płaci si� tylko za pierwszy impuls (35 groszy brutto). 
Dy�ury przy telefonie s� finansowane głównie z dotacji Funduszu DAPHNE Komisji Europejskiej.   
 
Linia wsparcia jest przeznaczona zarówno dla rodzin zaginionych, które mog� uzyska� rad�  
i pomoc natychmiast, o ka�dej porze dnia i nocy jak i dla samych zaginionych, a przede wszystkim 
dla młodych ludzi, którzy maj� ró�ne problemy i niejednokrotnie, nie radz�c sobie z nimi, planuj� 
ucieczk� z domu.  
Przy telefonie dy�uruj� pracownicy Fundacji – psychologowie, prawnicy, pracownicy socjalni, 
specjali�ci ds. zagini�cia oraz przeszkoleni wolontariusze. Psychologowie i pracownik socjalny s� 
codziennie, prawnicy dwa razy w tygodniu. 
Poł�czyli�my w ten sposób dwa dawne projekty – Telefon Zaufania i Zespół Poszukiwa� i 
Identyfikacji. Ka�dy z pracowników i wolontariuszy potrafi przyj�� zgłoszenie zagini�cia, udzieli� 
podstawowych porad rodzinom zaginionych, rozmawia� z dzwoni�cymi osobami w sytuacji 
kryzysowej. Nast�pnie przekazuje spraw� odpowiednim specjalistom, którzy mog� lepiej pomóc w 
rozwi�zaniu trudnych problemów.  
Coraz wi�cej pracy maj� nasi psychologowie – do całodobowego telefonu dzwoni� ludzie załamani, 
cz�sto z my�lami samobójczymi, młodzie� z problemami wieku dojrzewania. Psychologowie cz�sto 
podejmuj� mediacj� pomi�dzy młodymi lud�mi i ich rodzinami a tak�e pomi�dzy osobami, które 
odeszły z domu i wahaj� si�, czy wróci� i ich bliskimi. Zwi�ksza si� ilo�� udzielanych porad 
prawnych i socjalnych, obejmujemy rodziny zaginionych coraz pełniejsz� i bardziej kompetentn� 
opiek�.  
Staramy si� rozszerza� i doskonali� metody poszukiwania zaginionych – dbamy o dobre kontakty z 
mediami, pracujemy nad podpisaniem umów o współpracy z przedsi�biorstwami taksówkowymi w 
innych du�ych miastach (z MPT współpracujemy ju� od kilku lat), ro�nie ilo�� ludzi odnalezionych 
dzi�ki naszej stronie internetowej,  �ci�le współpracujemy z policj� i o�rodkami pomocy społecznej. 
Rozpocz�li�my nowy projekt we współpracy z sieci� hipermarketów Tesco – drukujemy plakaty ze 
zdj�ciami zaginionych i wywieszamy je w 52 sklepach Tesco w całej Polsce. Pracownicy Tesco 
otrzymali te� od nas broszury ze zdj�ciami zaginionych i zostali pouczeni, co robi� je�li zauwa�� 
kogo� poszukiwanego albo młodych ludzi wygl�daj�cych na uciekinierów. 
Otrzymujemy coraz wi�cej zgłosze� zagini�� za granic�. Prowadz�c te poszukiwania coraz cz��ciej 
kontaktujemy si� z polskimi słu�bami konsularnymi i MSZ, nawi�zujemy w razie potrzeby kontakty z 
policj� w krajach zagini�cia (przede wszystkim Unii Europejskiej). 
 
Spotkania grup wsparcia dla rodzin zaginionych odbywaj� si�  dwa razy w miesi�cu – osobne 
spotkania dla osób w �ałobie. 
     
www.zaginieni.pl – strony internetowe Fundacji ITAKA odwiedza miesi�cznie ponad 100 tysi�cy 
internautów.  To znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego.  Zanotowali�my ju� trzy  miliony 
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. Serwis www.nieuciekaj.pl zyskał w ubiegłym roku now� szat� 
graficzn�, atrakcyjn� dla młodzie�y, dzi�ki  czemu cieszy si� teraz znacznie wi�ksz� popularno�ci�. 
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Zawiera osobny dział z informacjami i poradami dla rodziców nastolatków. Młodzie� mo�e przysyła� 
maile z pytaniami do psychologa, działa te� forum internetowe. 
   
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.  Wiele informacji 
przydatnych dla chorych, ich rodzin i lekarzy pierwszego kontaktu mo�na znale�� na stronie 
internetowej www.leczdepresje.pl. 
 
Rozpocz�li�my działalno�� statutow� odpłatn�. Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami działalno�ci� 
odpłatn� po�ytku publicznego jest działalno�� w zakresie wykonywania zada� nale��cych do sfery 
zada� publicznych, w ramach realizacji celów statutowych, za któr� organizacja pobiera 
wynagrodzenie. Wynagrodzenie nie mo�e przewy�sza� kosztów ponoszonych przez organizacj� w 
ramach wykonania konkretnego zadania. W ramach dzialalno�ci odpłatnej prowadzimy warsztaty 
„Nie uciekaj” i szkolenia dla pracowników O�rodków Pomocy Społecznej.   
 
Uczestniczyli�my w konsultacjach społecznych wst�pnego projektu Narodowego 
Planu Rozwoju 2007-2013 oraz konsultacjach społecznych Programów Operacyjnych na lata 2007-
2013. Bierzemy aktywny udział w pracach Komisji ds. Dialogu działaj�cej przy Biurze Polityki 
Społecznej Urz�du m.st. Warszawy. 
 
Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w wielu konferencjach krajowych i mi�dzynarodowych:  

• spotkanie przedstawicieli organizacji  pozarz�dowych w Brukseli pod patronatem Królowej 
Belgów (udział wzi�li m.in. Królowa Szwecji Sylwia, Jolanta Kwa�niewska, Bernadette 
Chirac, Franco Frattini z Komisji Europejskiej); 

• organizowana przez Fundacj� Dzieci Niczyje konferencja "Pomoc dzieciom ofiarom 
przest�pstw"; 

• konferencja Harcerskiej Szkoły Ratowniczej ZHP "Rola organizacji pozarz�dowych 
we wzmacnianiu bezpiecze�stwa powszechnego w kraju"; 

• spotkania Europejskiej Federacji Organizacji Działaj�cych na rzecz Dzieci Zaginionych i 
Molestowanych Seksualnie; 

• szczyt ameryka�sko-europejski w Lozannie – wymiana do�wiadcze� organizacji zajmuj�cych 
si� problemami zagini�cia i wykorzystywania seksualnego dzieci. 

 
Uczestniczyli�my w wielu szkoleniach, mi�dzy innymi z pisania projektów do 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Niestety, okazało si�, �e nie kwalifikujemy si� do tego 
Funduszu. 
Dzi�ki wsparciu Ambasady Brytyjskiej dwaj pracownicy ITAKI odbyli wizyt� studyjn�  
w National Missing Persons Helpline w Londynie, gdzie uczyli si� fund raisingu oraz nawi�zali 
kontakty z policj� brytyjsk� w celu przyspieszenia poszukiwa� Polaków zaginionych w Wielkiej 
Brytanii. 
    

 
3) Fundacja ITAKA nie prowadzi działalno�ci gospodarczej. 
 
4) Odpisy uchwał Zarz�du Fundacji w zał�czeniu. 
 
5) Dochody uzyskane w 2005 r. wynosiły ł�cznie 808 632,84 zł. Na przychody składały si�: 
• dotacje ze �ródeł publicznych – 666 286,34  zł ( w tym Fundusz DAPHNE Komisji 

Europejskiej – 534 686,34 zł – dotacja na 2 lata, Urz�d m.st. W-wy – 69 000 zł,  Fundusz FIO – 
62 600 zł); 

• dotacje pozostałe – 38 265,07 zł. (w tym 11 500 zł – dotacja Ambasady Brytyjskiej, 12 000 zł – 
dotacja Fundacji Wspólna Droga Polska, pozostało�ci dotacji z poprzedniego roku); 
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• darowizny prywatne –  82 633,68 zł (w tym wpłaty 1% podatku na rzecz organizacji po�ytku 
publicznego); 

• działalno�� statutowa odpłatna – 4 560 zł, koszty tej działalno�ci wyniosły równie� 4 560 zł, 
wynik finansowy działalno�ci statutowej odpłatnej – 0,00 zł; 

• pozostałe przychody – 16 887,75 zł. (w tym odsetki bankowe, nawi�zki s�dowe, dodatnie 
ró�nice kursowe,  pozostałe przychody operacyjne). 

 
6) Koszty w 2005 r. wynosiły 584 883,50  zł, w tym: 
• statutowe –  527 577,24 zł 
• administracyjne – 52 746,26 zł 
• koszty działalno�ci statutowej odpłatnej – 4560 zł. 
 
7)  
a) Na koniec 2005 r. w Fundacji pracowało 12 osób na etat (pełny lub cz���): 
- dyrektor  
- dyrektor finansowy (1/2 etatu) 
- koordynator całodobowej linii wsparcia (2/3 etatu) 
- prawnik (1/3 etatu) 
- pracownik socjalny 
- 4 psychologów 
- 3 specjalistów w Zespole Poszukiwa� i Identyfikacji (ł�cznie 2 i 1/6 etatu) 
 �adna z ww. osób nie jest zatrudniona w działalno�ci gospodarczej. 
 
b) Ł�czna kwota wynagrodze� z tytułu umowy o prac� wynosiła w 2005 r. 358 459,39 zł, w tym 
wynagrodzenia  348 859,39, wynagrodzenia z tytułu działalno�ci statutowej odpłatnej 2 400,00, 
dodatek �wi�teczny z Zakładowego Funduszu 	wiadcze� Socjalnych 7 200,00. 
 
c) Członkowie Zarz�du Fundacji nie pobieraj� wynagrodze� z tytułu pracy w Zarz�dzie. 
 
d) Wypłaty z tytułu umów zlecenia wyniosły w 2005 r.  78 942,00, wynagrodzenia z tytułu umów 
o dzieło 7 290,00 
 
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 17 135,16 zł, 
na rachunku pomocniczym zało�onym dla dotacji z Funduszu DAPHNE – 224 719,15 zł, a na 
rachunku pomocniczym Zakładowego Funduszu 	wiadcze� Socjalnych – 1 544,66 zł. 
 
g) Nie nabyto �adnych obligacji i akcji. 
 
h) Nie nabyto �adnych nieruchomo�ci. 
 
i) W 2005 r. nabyto �rodki trwałe za kwot� 26 951,50 zł, był to przede wszystkim sprz�t i 
programy komputerowe. 
 
j) Warto�� aktywów – 257 439,16 zł., warto�� pasywów – 19 841,30 zł (zapłacone w styczniu 
2006) 
 
8) W roku 2005 Fundacja realizowała nast�puj�ce zadania zlecone przez podmioty pa�stwowe i 
samorz�dowe: 
• Całodobowa Linia Wsparcia dla Zaginionych i ich Rodzin – projekt finansowany przez 

Fundusz DAPHNE Komisji Europejskiej (dotacja na okres marzec 2005 – luty 2007) oraz 
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Biuro Polityki Społecznej Urz�du m. st. Warszawy (dotacja pi�cioletnia na lata 2005 – 2009) – 
w trakcie realizacji. 

•  Projekt „Poszukiwanie zaginionych” – dotacja Funduszu FIO w wysoko�ci 62 600 zł. Dotacja 
rozliczona prawidłowo w terminie. 

• Dotacja Urz�du m. st. Warszawy na doposa�enie biura w wysoko�ci 14 000 zł, rozliczona 
prawidłowo w terminie. 

 
9) Zobowi�zania podatkowe na 31.12.2005 wynosiły ł�cznie 16 094,36 zł, w tym: 1 428,61 zł – 
podatek od prac zleconych, 1 475,56 zł – podatek od wynagrodze�, 1 368,00 – podatek od 
dodatków �wi�tecznych, 11 822,19 – składki ZUS. Wszystkie te zobowi�zania zostały w cało�ci 
zapłacone w styczniu 2006 r. Fundacja składa jedynie deklaracje PIT-4. Wszystkie deklaracje 
składane s� w terminie a zobowi�zania równie� w terminie płacone.   
 
W roku 2005 nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


