
 
 
ITAKA podsumowała 2010 rok – streszczenie sprawozdania 
rocznego Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwao Ludzi Zaginionych   
 

 
POSZUKIWANIA OSÓB ZAGINIONYCH 
1304 osoby zaginione zgłoszono do ITAKI w 2010 r. W tym czasie udało się odnaleźd 907 osób. 458 
spraw nadal czeka na rozwiązanie. Udało się ustalid tożsamośd 5 osób NN, zaś 4 osoby zaginione 
zyskały progresję wiekową. Specjaliści ITAKI zlokalizowali 16 dzieci, które padły ofiarą porwania 
rodzicielskiego.  
 
Spośród zaginionych zgłaszanych do ITAKI 20% stanowią ludzie poniżej 18 roku życia. Najwięcej osób 
ITAKA poszukuje w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. 1/5 poszukiwanych to 
osoby zaginione poza granicami Polski, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Holandii. 
 

LINIE WSPARCIA ITAKI 
ITAKA prowadzi 3 całodobowe linie wsparcia: 

 116 000 Telefon w sprawie zaginionego nastolatka i dziecka  
116 000 to numer bezpłatny, współfinansowany przez Telekomunikację Polską i MSWiA. W 2010 r. na 
telefon 116 000 zgłoszono zaginięcie 277 nieletnich. Specjaliści ITAKI przeprowadzili 5000 rozmów. 
W 240 przypadkach udało się odnaleźd zaginionych nieletnich. 
 

 24h linia wparcia 801 24 70 70 oraz 24h linia wsparcia 22 654 70 70 
W 2010 r. specjaliści ITAKI przeprowadzili  łącznie 15 000 rozmów na obydwu liniach wsparcia. 
Udzielono 535 porad prawników, 8 145 porad psychologów, 206 porad pracownika socjalnego. 
Przeprowadzono  1 995 rozmów z policjantami prowadzącymi poszukiwania i 769 rozmów z 
dziennikarzami. 
 

GRUPY WSPARCIA 
Grupy wsparcia to comiesięczne spotkania rodzin i bliskich osób zaginionych. Są one szansą na 
nawiązanie kontaktu z innymi osobami, które dotknęła podobna tragedia. 
 
W 2010 r. odbyło się 40 spotkao grup wsparcia (24 w Warszawie, 8 w Lublinie, 2 w Katowicach, 6 w 
Krakowie).  
 

AKCJE PROFILAKTYCZNE 
 
Nie uciekaj 
Aż 20% wszystkich zaginionych stanowią dzieci w wieku 12-17 lat. Zdecydowana większośd  tych 
zaginięd spowodowana jest ucieczkami z domów. By je ograniczyd ITAKA prowadzi program 
profilaktyczny  „Nie uciekaj” kierowany do nastolatków oraz ich rodziców i opiekunów. 
 
W ramach programu działa bezpłatny całodobowy numer telefonu 116 000, a także serwis 
internetowy www.nieuciekaj.pl , zawierający porady dla nastolatków i rodziców, umożliwiający 
także kontakt z psychologiem. W 2010 r. odwiedziło go 18 975 osób. 
 

http://www.nieuciekaj.pl/


Lecz depresję 
Depresja, szczególnie nieleczona, jest jedną z częstych przyczyn zaginięd. Zapadają na nią także 
rodziny osób zaginionych. „Lecz depresję” to akcja profilaktyczna, kierowana  do osób chorych i ich 
bliskich.  
 
Elementem programu jest  Antydepresyjny Telefon Zaufania, działający dwa razy w tygodniu pod 
numerem 22 654 40 41. W 2010 r. zadzwoniło na niego 1 073 osób. Działanie telefonu finansują 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz firma Servier. W ramach programu funkcjonuje także 
serwis internetowy www.leczdepresje.pl,  który w 2010 r. odwiedziło  33 019 użytkowników.  
 
Bezpieczna praca 
Dążąc do ograniczenia liczby zaginięd wśród osób wyjeżdzających do pracy za granicę ITAKA 
uruchomiła program Bezpieczna Praca. Ma on na celu promocję zasad bezpiecznej pracy i 
zwiększanie świadomości zagrożeo wynikających ze skorzystania z niesprawdzonej oferty.  
 
W ramach programu działa serwis  www.bezpiecznapraca.eu, zawierający informacje dotyczące 
zagrożeo związanych z pracą poza granicami kraju, sposobów radzenia sobie z niebezpiecznymi 
sytuacjami oraz możliwości uzyskania pomocy. W 2010 r.  odwiedziło go  109 172 osoby. 
 

FINANSE FUNDACJI 
 

 510 000 zł przekazali ITACE podatnicy w ramach 1% 

 150 000 zł darowizna Telekomunikacji Polskiej, na rzecz telefonu 116 000 

 100 000 zł dotacja MSWiA - projekt „116 000 – Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka. 
Całodobowa, bezpłatna linia interwencyjna dla rodzin i opiekunów zaginionych dzieci” 

 65 000 zł dotacja Biura Polityki Społecznej Miasta st. Warszawy – projekt „Całodobowe 
poradnictwo dla zaginionych i ich rodzin” 

 25 000 zł dotacja Instytutu Spraw Publicznych - projekt „Świadomy obywatel – pomoc 
prawna dla rodzin osób zaginionych”, w ramach V edycji programu Obywatel i prawo 

 20 000 zł grant edukacyjny Servier na działanie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania 

 17 163 zł nawiązki sądowe 

 15 000 zł dotacja Biura Polityki Zdrowotnej Miasta st. Warszawy - projekt „Depresja jest 
chorobą. Lecz depresję - przeciwdziałanie chorobie XXI wieku” 

 

Z ŻYCIA ITAKI 
 
ITAKA w Sejmie 
8 października 2010 r. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, 
ITAKA przedstawiła postulaty zmian, które zwiększyłyby efektywnośd poszukiwao. 
 
Odznaka Bene Merito dla fundacji ITAKA 
Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski przyznał Annie Dziurce, prezes zarządu fundacji 
ITAKA, Odznakę Honorową „Bene Merito”. Odznakę otrzymują osoby zasłużone w umacnianiu 
wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. 
 
 
Więcej informacji: 
Joanna Gogolioska, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwao Ludzi Zaginionych 
Tel. 22 620 16 10, e-mail: joanna.gogolinska@zaginieni.pl 

http://www.leczdepresje.pl/
http://www.bezpiecznapraca.eu/

