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1 marca 2011 r.

Szanowni Państwo,

KAŻDEGO ROKU W POLSCE 15 000 OSÓB UZNAJE SIĘ ZA ZAGINIONE. 
NAJCIĘŻSZYMI PRZYPADKAMI ZAGINIĘĆ JUŻ OD 11 LAT ZAJMUJE 
SIĘ FUNDACJA ITAKA. W TYM CZASIE ODNALEŹLIŚMY 7092 OSOBY. 
W  POLSCE I  ZA GRANICĄ, DZIECI I  NASTOLATKÓW, MŁODSZYCH 
ORAZ STARSZYCH.

ITAKA jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce zajmuje się problemem za-
ginięć. Tym bardziej czujemy się zobowiązani do ciągłego usprawniania i poszerzania 
naszych działań. W  minionym roku prezentowaliśmy w  Sejmie postulaty odnośnie 
usprawnienia systemu poszukiwań zaginionych.

Rok 2010 zamykamy pełni planów na przyszłość oraz w znacznie powiększonym 
zespole. Gdy zaczynaliśmy 11 lat temu nasza ekipa składała się z 10 osób. Dziś jest nas 
68, z tego 3/4 to wolontariusze – psycholodzy, prawnicy, specjaliści od poszukiwań. 
Trwamy na posterunku przez 24 godziny na dobę, by w  każdej chwili nieść pomoc 
potrzebującym. Nie byłoby też naszych sukcesów bez sprawnej współpracy z Policją, 
strażą pożarną, grupami poszukiwawczymi i ratowniczymi, którym należą się podzię-
kowania.

W minionym roku wyjaśniliśmy 907 przypadków zaginięć, ale 458 spraw nadal 
czeka na rozwiązanie. Codziennie przyjmujemy kilka nowych zgłoszeń. Nasi psycho-
lodzy, prawnicy i pracownik socjalny udzielają wsparcia rodzinom osób zaginionych, 
które bardzo tego potrzebują. 

ITAKA nie ma stałego dofi nansowania z budżetu państwa, tylko dzięki darowi-
znom od osób prywatnych oraz fi rm udaje nam się wdrażać kolejne projekty i przede 
wszystkim nie wstrzymywać działań poszukiwawczych. Dziękujemy sponsorom 
i  partnerom, w  szczególności wszystkim tym, którzy przekazali ITACE 1% swojego 
podatku, a także Telekomunikacji Polskiej - głównemu partnerowi telefonu 116 000 
w sprawie zaginionego dziecka.

Oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z działalności fundacji ITAKA w 2010 roku. 
Mam nadzieję, że pozwoli ono na lepsze poznanie ITAKI, przyczyni się do zwiększe-
nia świadomości problematyki zaginięć, a w efekcie pomoże nam prowadzić bardziej 
skuteczne działania.

Z wyrazami szacunku,
Anna Dziurka

PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI ITAKA

Centrum Poszukiwań 
Ludzi ZaginionychFot. M.Zawadzki
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Sprawy rozwiązane - 7092,

Nadal aktywnie poszukiwani - 1198

Inne - 1328

Działania poszukiwawcze

Zespół Poszukiwań i Identyfi kacji 

Od jedenastu lat Zespół Poszukiwań i  Identyfi kacji fundacji 
ITAKA pomaga osobom, które doświadczyły zaginięcia bliskiej oso-
by. Od 2005 r. zespół pracuje 24 godziny na dobę, aby umożliwić 
ludziom w potrzebie kontakt ze specjalistami bez względu na porę 
i dzień tygodnia. Zespół poszukiwaczy rozrósł się znacząco w 2010 r. 
Obecnie liczy 38 osób, w tym 27 wolontariuszy. Szukamy, wspiera-
my, radzimy prawnie i socjalnie. Jesteśmy!

Każdy dzień pracy stawia przed nami nowe wyzwania. Każe 
nieustająco rozwijać się i rozszerzać zakres naszych działań. Mamy 
świadomość, że naszą codzienną pracą ratujemy ludzkie życie.

W  2010 r. otrzymaliśmy 1304 zgłoszenia zaginięcia, aż 907 
osób udało się odnaleźć. 5 osób o nieustalonej tożsamości NN od-
zyskało tożsamość.  4 osoby zaginione zyskały progresję wieko-
wą, która sugeruje ich aktualny wygląd, co zwiększa szansę na ich 
odnalezienie.

W listopadzie 2009 r. rozpoczęliśmy działania na polu porwań 
rodzicielskich. To  temat niezwykle trudny, bo porwanie rodziciel-
skie to forma przemocy, którą stosują wobec dziecka najbliższe mu 
osoby. Nie oceniamy kto ma rację! Naszym zadaniem jest umożli-
wienie dziecku kontaktu z obojgiem rodziców i wskazanie im odpo-
wiedniej drogi prawnej i psychologicznej do rozwiązania konfl iktu, 
którego ofi arą jest dziecko. 

DZIĘKI PRACY SPECJALISTÓW ITAKI W 2010 R. 
ZNANY JEST LOS 16 DZIECI, KTÓRE BYŁY OFIARĄ 
PORWANIA RODZICIELSKIEGO. 

2010 rok postawił przed nami ogromne wyzwanie w  pracy 
z uciekającą młodzieżą. Odnotowaliśmy 195 młodych ludzi, którzy 
oddalili się z rodzinnych domów i których bliscy przez wiele tygodni 
pozostawali w  niewiedzy co do miejsca ich pobytu. Niektórzy nie 
wrócili do dzisiaj... W związku z tym w 2011 r.  planujemy rozbudo-
wę programu „Nie uciekaj!”, który pokaże młodym ludziom jak złym 
wyborem jest ucieczka i jakie są dla niej alternatywy.

Odnaleziony żyje – 5419

Odnaleziony nie żyje – 1673

Liczba zgłoszeń zaginięcia przyjętych przez ITAKĘ 
od początku działalności

Sprawy rozwiązane - losy zaginionych

 Sprawy rozwiązane - 7092

 Nadal aktywnie poszukiwani - 1198

 Inne - 1328

 Odnaleziony żyje - 5419

 Odnaleziony nie żyje - 1198
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 „W celu usprawnienia poszukiwań przydatna byłaby akcja edu-
kacyjna, skierowana do całego społeczeństwa, mówiąca o  tym, że 
zaginięcie należy zgłosić jak najszybciej i że policjant ma obowiązek 
takie zgłoszenie bez zwłoki przyjąć i podjąć stosowne działania (nie 
musi czekać 24 ani 48 godzin). W poszukiwaniach zaginionych czas 
odgrywa ogromną rolę, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem dzia-
łań. Wycofanie zgłoszenia zaginięcia nie pociąga za sobą żadnych 
konsekwencji.

Bardzo często policja dokonuje błędnej klasyfi kacji zaginięcia. 
Trafi a ono do II kategorii (zamiast do I  priorytetowej), przy której 
działania poszukiwawcze są bardzo ograniczone. Wydaje nam się, 
że głębsza analiza sprawy pozwoliłaby na trafniejsze klasyfi kowanie 
zaginięć i zwiększenie liczby szczęśliwych odnalezień.

Również nastolatki, którzy uciekli z domu po raz kolejny, trafi ają 
do II kategorii, a bardzo często właśnie te kolejne ucieczki okazują się 
bardziej niebezpieczne i tragiczne w skutkach.

Wiele można usprawnić w  kwestii identyfi kacji zwłok przez 
policjantów. Brakuje bazy, która umożliwiałaby porównywanie za-
ginionych oraz niezidentyfi kowanych zwłok. Zwłoki są nierzadko 
lapidarnie lub nawet błędnie opisane co utrudnia identyfi kację. 
W konsekwencji rośnie liczba niezidentyfi kowanych zwłok oraz nie-
wyjaśnionych spraw zaginięć.”

Zuzanna Ziajko
Dyrektor Zespołu 

Poszukiwań i Identyfi kacji
Fundacji ITAKA

Jakie działania poszukiwawcze prowadzi ITAKA?

Jak usprawnić poszukiwania osób 
zaginionych w Polsce?

ITAKA prowadzi działania poszukiwawcze we współpracy z Policją, na podstawie 
osobnego zgłoszenia zaginięcia.

• praca specjalistów non stop przy linii wsparcia w sprawie 
zaginionych dorosłych i dzieci,

• koordynacja poszukiwań zaginionych w Polsce i za granicą,

• prowadzenie jedynej, publicznej Bazy Danych Osób 
Zaginionych oraz bazy osób o nieustalonej tożsamości NN, 
bazy znajdują się na www.zaginieni.pl,

• publikacja informacji o zaginięciu w mediach w Polsce 
i za zagranicą,

• współpraca z ambasadami i konsulatami, 

• współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, 

• kontaktowanie się z informatorami, wolontariuszami w kraju 
i za granicą,

• współpraca ze strażą miejską, Zarządem Transportu 
Miejskiego w Warszawie,

• działania w Internecie – poprzez portale społecznościowe,

• analiza porównawcza bazy danych zwłok osób o nieustalonej 
tożsamości  NN,

• profesjonalne wsparcie psychologa, prawnika i pracownika 
socjalnego dla rodzin osób zaginionych,

• stały kontakt z jednostkami policji zajmującymi się 
poszukiwaniami w całej Polsce oraz z wydziałem ds. 
poszukiwań w Komendzie Głównej Policji.

Podstawowe problemy związane z  poszukiwaniem osób zaginio-
nych w Polsce pojawiają się już w momencie zgłoszenia zaginięcia 
na komisariacie policji.

DO DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ NALEŻĄ:

Fot. M.Zawadzki
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Media, które stale wspierają fundację ITAKA 

Media lokalne w poszczególnych województwach

RAPORT 2010

1. Dolnośląskie Gazeta Wrocławska

2. Kujawsko-Pomorskie Gazeta Pomorska

3. Lubelskie Dziennik Wschodni

4. Lubuskie Gazeta Lubuska

5. Łódzkie Polska Dziennik Łódzki

6. Małopolskie Polska Gazeta Krakowska

7. Mazowieckie Gazeta Wyborcza Stołeczna

8. Opolskie Nowa Trybuna Opolska

9. Podkarpackie Nowiny

10. Podlaskie Gazeta Współczesna

11. Pomorskie Polska Dziennik Bałtycki

12. Śląskie Dziennik Zachodni

13. Świętokrzyskie Echo Dnia

14. Warmińsko- Mazurskie Gazeta Olsztyńska

15. Wielkopolskie Polska Głos Wielkopolski

16. Zachodniopomorskie Głos Pomorza
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ITAKA współpracuje na stałe z  ogólnopolskimi dziennikami, 
które zamieszczają komunikaty o zaginionych. Od 10 lat współpra-
cujemy z Gazetą Wyborczą. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę 
z Faktem. 

W zakresie poszukiwań zagranicznych nawiązaliśmy regularną 
współpracę z  mediami drukowanymi i  elektronicznymi z   Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Francji, Włoch.

W 2010 r. rozpoczęliśmy współpracę z najbardziej poczytnymi 
dziennikami w  każdym regionie Polski, aby zwiększyć możliwość 
dotarcia i rozpowszechnienia komunikatu o zaginionej osobie wśród 
jak największej grupy ludzi.

Rozpoczęliśmy także stałą współpracę z  portalem Wirtual-
na Polska oraz www.nasygnale.pl. Dzięki publikacjom informacji 
o zaginionych, użytkownicy portalu w kraju i za granicą pomagają 
w poszukiwaniach.

Od 1999 roku ITAKA prowadzi serwis  www.zaginieni.pl. 
Na stronie działa interaktywna Baza Danych Osób Zaginionych 
i Osób NN – podstawowe narzędzie poszukiwań. Baza zawiera zdję-
cia osób zaginionych oraz informacje przydatne w poszukiwaniach. 
To jedyny publicznie dostępny rejestr osób zaginionych w Polsce (je-
den z niewielu w Europie).

2 500 UŻYTKOWNIKÓW WCHODZI DZIENNIE NA STRONĘ 
ZAGINIENI.PL

W 2010 R. ZA POMOCĄ SERWISU WYDRUKOWANO   
46 438 PLAKATÓW Z WIZERUNKIEM ZAGINIONEJ OSOBY

• Informacje w  serwisie są tak sprofi lowane, by grupy docelowe 
(rodziny zaginionych, osoby, które wiedzą coś o losie zaginionych, 
dziennikarze, wreszcie sami zaginieni) odnaleźli je  szybko i  bez 
trudu.

• Poprzez portal można prosto i  błyskawicznie zgłosić zaginięcie 
człowieka i przesłać jego fotografi ę.

• Portal pozwala na wydrukowanie plakatu z wizerunkiem osoby za-
ginionej, dzięki czemu każdy może się włączyć w poszukiwania.

• Serwis jest źródłem wiedzy o problemie nie tylko dla rodzin za-
ginionych, ale też policjantów, lekarzy, pracowników socjalnych, 
pracowników naukowych, dziennikarzy i internautów.
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Grupy wsparcia

Grupy wsparcia w liczbach 

Zaginieni w 2010 r.  – Podział wg regionów

Grupy wsparcia to comiesięczne spotkania rodzin i bliskich osób zaginionych. 
Są one szansą na nawiązanie kontaktu z innymi osobami, które dotknęła podobna 
tragedia. Pozwalają na wyrażenie emocji, otrzymanie wsparcia czy wymianę 
doświadczeń w poszukiwaniu najbliższych. 

ZAGINIONYCH 
W POLSCE 

I ZA GRANICĄ

W spotkaniu bierze udział psycholog, który pełni funkcję mo-
deratora. Dba o czas dla każdego uczestnika, moderuje rozmowę, 
łagodzi potencjalne konfl ikty. Często odpowiada także na pytania 
dotyczące nowych możliwości poszukiwań, dlatego psycholodzy 
ITAKI uczestniczący w spotkaniach są zawsze jednocześnie specja-
listami ds. poszukiwań. 

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne, nieobowiązkowe 
i do niczego nie zobowiązujące.

Grupy wsparcia dla rodzin osób zaginionych w Polsce prowadzi 
jedynie Fundacja ITAKA.

Pierwsza grupa wsparcia ruszyła w Warszawie w 2002 r. Dziś 
funkcjonują już 2 stołeczne grupy, ponadto podobne spotkania od-
bywają się także w Lublinie, Krakowie oraz Katowicach.  

W  2010 r. odbyło się 40 spotkań grup wsparcia (24 w  War-
szawie, 8 w  Lublinie, 2 w  Katowicach, 6 w  Krakowie). W  każdym 

spotkaniu uczestniczy średnio 4-7 osób. Często są to te same osoby, 
którym regularne spotkania dają siłę do dalszych poszukiwań.

W  2011 r. ITAKA planuje organizację kolejnych grup wsparcia 
w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, miastach, w których 
problem zaginięć jest szczególnie palący. 
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Dlaczego organizujemy grupy wsparcia?

„Spotkania grup wsparcia to niepowtarzalna okazja, żeby nawią-
zać kontakt z innymi osobami, które cierpią z powodu zaginięcia ko-
goś bliskiego. Ich uczestnicy mogą opowiedzieć o problemach i kło-
potach związanych z poszukiwaniami, o swoim bliskim zaginionym, 
czy też o sobie. Mogą dowiedzieć się,  jak i gdzie jeszcze poszukiwać, 
w jaki sposób pomóc sobie w tych trudnych chwilach i jak radzą sobie 
inni. 

Często jest to jedyne miejsce i czas gdzie po wielu latach poszuki-
wań spotyka się osoby, które nadal z pełnym zaangażowaniem chcą 
słuchać o  zaginięciu ukochanej osoby i  mnożyć pomysły na nowe 
sposoby poszukiwań.

Każde spotkanie grupy jest 
inne. Nigdy nie określamy z  góry  
tematu spotkania. Jest to  czas 
i  miejsce dla rodzin i  bliskich osób 
zaginionych i  to  one tym czasem 
dysponują i  poruszają tematy dla 
nich ważne.”

KINGA BYSTREK
psycholog, 

koordynator grup wsparcia
fundacji ITAKA

„Poszukuję swojego syna, który zaginął 16 lat temu, do grupy 
wsparcia fundacji ITAKA należę od ponad 9 lat. Początkowo miałam 
ogromne opory, ale teraz te spotkania bardzo dużo dla mnie znaczą. 

Czasem mówi się ”współczuję ci, rozumiem cię”, ale to niepraw-
da. Nikt nie potrafi  zrozumieć tak, jak druga osoba, której zaginął 
ktoś bliski. 

Wymieniamy się doświadczeniami życiowymi, rodzinnymi. Oczy-
wiście zdarza się, że wspominamy swoich bliskich i wtedy pojawiają 
się łzy i ból serca. Ale jesteśmy jedną wielką, wspólną rodziną, prze-
żywamy te wszystkie chwile razem. Wychodzimy ze spotkań podbu-
dowani, dzwonimy do siebie, rozmawiamy. Staramy się żyć normal-
nie. Nie myśleć o tym, że odszedł ktoś nam bardzo bliski”

EWA SZCZEPAŃSKA
uczestniczka grupy wsparcia w Warszawie

Fot. M.Zawadzki
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Telefony zaufania Fundacji ITAKA

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych obsługuje trzy całodobowe Linie 
Wsparcia, pod którymi dyżurują pracownicy i wolontariusze, gotowi przyjąć 
zgłoszenie zaginięcia bliskiej osoby i udzielić potrzebnego wsparcia.

Pod numerami linii wsparcia dyżurują:

• SPECJALIŚCI DS. POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI
- 24 GODZINY NA DOBĘ PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU

Pracownicy i wolontariusze pomagają w sytuacji, gdy zaginął człowiek. Przyjmują zgłoszenia o zaginięciu, prowadzą działania poszukiwawcze 

i doradzają, jak organizować poszukiwania na własną rękę oraz czego można oczekiwać od Policji.

• PSYCHOLOGOWIE - CODZIENNIE OD 9.00 DO 17.00

Pomagają w radzeniu sobie z tą niewyobrażalnie trudną sytuacją, jaką jest zaginięcie. Chwila spokojnej rozmowy jest potrzebna zaraz po za-

ginięciu bliskiej osoby, a także wtedy, gdy nadchodzi wiadomość o jej śmierci. Psychologowie rozmawiają często także z samymi zaginionymi, 

pomagają w nawiązaniu kontaktu z rodziną. Nasi psychologowie każdą sprawę traktują indywidualnie.

• PRAWNICY - PONIEDZIAŁKI I ŚRODY OD 17.00 DO 21.00

Zaginięcie bliskiego rodzi różnorodne konsekwencje prawne, przykładowo po zaginięciu męża żona nie może pobrać pieniędzy z  jego konta, 

sprzedać jego samochodu lub wspólnego mieszkania oraz wyrobić paszportu dla dziecka. Rodziny zaginionych mogą uzyskać poradę prawną 

w fundacji ITAKA. Prawnicy pomagają także samym zaginionym  w uregulowaniu ich sytuacji.

• PRACOWNIK SOCJALNY - PONIEDZIAŁKI OD 17.00 – DO 21.00

W przypadku zaginięcia osoby dorosłej jego rodzinie mogą grozić problemy natury fi nansowej. W takiej sytuacji pracownik socjalny podpowie, 

jak wyegzekwować pomoc od odpowiednich instytucji rządowych i samorządowych.

TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA 
– NUMER BEZPŁATNY, WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
TELEKOMUNIKACJĘ POLSKĄ I MSWiA

801 24 70 70 

22 654 70 70 
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Linie wsparcia są w szczególności kierowane do:

24h linie wsparcia w liczbach – 2010 r.

• ZAGINIONYCH, KTÓRZY ODESZLI Z DOMU ŚWIADOMIE, 
A TERAZ CHCĄ TĘ SPRAWĘ ROZWIĄZAĆ, 

• RODZIN ZAGINIONYCH, KTÓRE SAME NIE RADZĄ SOBIE 
Z DRĘCZĄCĄ NIEWIADOMĄ, 

• RODZIN ZAGINIONYCH WIELE LAT TEMU, 

• RODZIN, DO KTÓRYCH POSZUKIWANY WRÓCIŁ 
(CZY I JAK GO PRZYJĄĆ? JAK ROZMAWIAĆ?), 

• RODZIN, KTÓRE DOWIEDZIAŁY SIĘ O ŚMIERCI ZAGINIONEGO, 

• WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE O LOSIE 
OSOBY ZAGINIONEJ. 

 20 000 ROZMÓW W TYM:

 15 000 ROZMÓW – LINIA WPARCIA 801 24 70 70 ORAZ 22 654 70 70

 5 000 ROZMÓW – 116 000 

 535 PORAD PRAWNIKÓW

 8 145 PORAD PSYCHOLOGÓW

 206 PORAD PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 1 995 ROZMÓW Z POLICJANTAMI PROWADZĄCYMI POSZUKIWANIA

 769 ROZMÓW Z DZIENNIKARZAMI 
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Telefon w sprawie zaginionego dziecka

116 000 jest wspólnym numerem telefonu w  sprawie zaginionego dziecka dla całego obszaru Unii Europejskiej. Całodobowe działanie 
telefonu w Polsce jest możliwe dzięki fi nansowemu wsparciu Telekomunikacji Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka został urucho-
miony w marcu 2009 r. przez fundację ITAKA – Centrum Poszuki-
wań Ludzi Zaginionych oraz Telekomunikację Polską S.A. Obecnie 
jest to główne narzędzie fundacji ITAKA w poszukiwaniach dzieci 
i nastolatków. Telefon czynny jest całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Pomocy przy telefonie udzielają psychologowie i  członkowie Ze-
społu ds. Poszukiwań i Identyfi kacji. Dzwoniąc pod numer 116 000 
można zgłosić zaginięcie dziecka, otrzymać wsparcie i porady do-
tyczące dalszych kroków, a  także przekazać informacje na temat 
poszukiwanych.

NUMER 116 000 KIEROWANY JEST DO:

• RODZICÓW I OPIEKUNÓW, KTÓRYM ZAGINĘŁO DZIECKO,

• DZIECI I NIELETNICH UCIEKINIERÓW, KTÓRZY SZUKAJĄ 
WSPARCIA,

• POLICJANTÓW, DZIENNIKARZY ORAZ WSZYSTKICH TYCH, 
KTÓRZY MOGĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNIĆ 
SIĘ DO ODNALEZIENIA ZAGINIONEGO DZIECKA.

Każdego roku w Polsce ginie około 3500 dzieci i nastolatków. 
Ogromną większość z nich, bo aż 86%, stanowią nastolatki pomię-
dzy 12 a 18 rokiem życia. Najczęstszą przyczyną zaginięć w tej grupie 
wiekowej stanowią ucieczki z domu, spowodowane między innymi 
konfl iktem z  rodzicami, poczuciem braku akceptacji ze strony bli-
skich czy narastające problemy w  szkole i  najbliższym otoczeniu.

Zaginięcia kilkuletnich dzieci wynikają najczęściej z  nieodpo-
wiedniej opieki i zaniedbań ze strony rodziców czy opiekunów. Nie-
rzadko przyczyną są też porwania rodzicielskie.

We wszystkich tych przypadkach ITAKA – Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych służy wsparciem psychologicznym i  prawnym, 
a przede wszystkim pomaga w poszukiwaniach, posiłkując się tele-
fonem 116 000 jako jednym ze swoich głównych narzędzi.

Benefi cjenci telefonu 116 000 w 2010 r. wg płci

Benefi cjenci telefonu 116 000 w 2010 r. - kim jest rozmówca

Benefi cjenci telefonu 116 000 w 2010 r. wg wieku

Benefi cjenci telefonu 116 000  w 2010 r.– lokalizacja rozmówcy

W 2010 R. NA TELEFON 116 000 ZGŁOSZONO ZAGINIĘCIE 277 NIELETNICH. 
SPECJALIŚCI ITAKI PRZEPROWADZILI 5 000 ROZMÓW.
W 240 PRZYPADKACH UDAŁO SIĘ ODNALEŹĆ ZAGINIONYCH NIELETNICH. 

 
20 000  rozmów 
15 000 rozmów – linia wparcia 801 24 70 70 oraz 22 654 70 70 
5 000 rozmów – 116 000  
 
 
535 porad prawników 
8 145 porad psychologów 
206 porad pracownika socjalnego 
1 995 rozmów z policjantami prowadzącymi poszukiwania 
769 rozmów z dziennikarzami  
 

116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka 
 
Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka został uruchomiony w marcu 2009 r. przez fundację 
ITAKA – Centrum Poszukiwao Ludzi Zaginionych oraz Telekomunikację Polską S.A. Obecnie jest to 
główne narzędzie fundacji ITAKA w poszukiwaniach dzieci i nastolatków. Telefon czynny jest całą 
dobę przez 7 dni w tygodniu. Pomocy przy telefonie udzielają psychologowie i członkowie Zespołu ds. 
Poszukiwao i Identyfikacji. Dzwoniąc pod numer 116 000 można zgłosid zaginięcie dziecka, otrzymad 
wsparcie i porady dotyczące dalszych kroków, a także przekazad informacje na temat poszukiwanych. 
 
116 000 jest wspólnym numerem telefonu w sprawie zaginionego dziecka dla całego obszaru Unii 
Europejskiej. Całodobowe działanie telefonu w Polsce jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu 
Telekomunikacji Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
Numer 116 000 kierowany jest do: 

 Rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, 
 Dzieci i nieletnich uciekinierów, którzy szukają wsparcia, 
 Policjantów, dziennikarzy oraz wszystkich tych, którzy mogą w jakikolwiek sposób przyczynid 

się do odnalezienia zaginionego dziecka. 
 

W 2010 r. na telefon 116 000 zgłoszono zaginięcie 277 nieletnich. Specjaliści ITAKI przeprowadzili                 
5 000 rozmów. W 240 przypadkach udało się odnaleźd zaginionych nieletnich.  
 

 
Rys.1 – Beneficjenci telefonu 116 000 w 2010 r. wg płci 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.2 – Beneficjenci telefonu 116 000 w 2010 r. wg wieku 

 

 

 

 

Rys.3 – Beneficjenci telefonu 116 000 w 
2010 r. - kim jest rozmówca 

 

 

 

 

 

 
 

(dane do stworzenia diagramu) 
 

ROZMÓWCA Rodzina osoby zaginionej 400 
ROZMÓWCA inne 98 
ROZMÓWCA Osoba chora 11 
ROZMÓWCA Zaginiony 16 
ROZMÓWCA Policjant 105 
ROZMÓWCA Uciekinier 8 
ROZMÓWCA Dziennikarz 12 

 
Rys.4 – Beneficjenci telefonu 116 000  w 2010 r.– lokalizacja rozmówcy 

 

 

 

 

 

 

 
(dane do stworzenia diagramu) 

LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkaoców 102 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto powyżej 100 tysięcy mieszkaoców 47 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto do 50 tysięcy mieszkaoców 43 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Małe miasteczko 36 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto do 100 tysięcy mieszkaoców 27 

 

 

 

 

Rys.3 – Beneficjenci telefonu 116 000 w 
2010 r. - kim jest rozmówca 

 

 

 

 

 

 
 

(dane do stworzenia diagramu) 
 

ROZMÓWCA Rodzina osoby zaginionej 400 
ROZMÓWCA inne 98 
ROZMÓWCA Osoba chora 11 
ROZMÓWCA Zaginiony 16 
ROZMÓWCA Policjant 105 
ROZMÓWCA Uciekinier 8 
ROZMÓWCA Dziennikarz 12 

 
Rys.4 – Beneficjenci telefonu 116 000  w 2010 r.– lokalizacja rozmówcy 

 

 

 

 

 

 

 
(dane do stworzenia diagramu) 

LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkaoców 102 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto powyżej 100 tysięcy mieszkaoców 47 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto do 50 tysięcy mieszkaoców 43 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Małe miasteczko 36 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto do 100 tysięcy mieszkaoców 27 

 

 

 

 

Rys.3 – Beneficjenci telefonu 116 000 w 
2010 r. - kim jest rozmówca 

 

 

 

 

 

 
 

(dane do stworzenia diagramu) 
 

ROZMÓWCA Rodzina osoby zaginionej 400 
ROZMÓWCA inne 98 
ROZMÓWCA Osoba chora 11 
ROZMÓWCA Zaginiony 16 
ROZMÓWCA Policjant 105 
ROZMÓWCA Uciekinier 8 
ROZMÓWCA Dziennikarz 12 

 
Rys.4 – Beneficjenci telefonu 116 000  w 2010 r.– lokalizacja rozmówcy 

 

 

 

 

 

 

 
(dane do stworzenia diagramu) 

LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkaoców 102 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto powyżej 100 tysięcy mieszkaoców 47 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto do 50 tysięcy mieszkaoców 43 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Małe miasteczko 36 
LOKALIZACJA ROZMÓWCY Miasto do 100 tysięcy mieszkaoców 27 

  kobieta

  mężczyzna

  dorosły

  nastolatek

  dziecko

  osoba w podeszłym wieku

  dziennikarz

  osoba chora

  policjant

  porzucony małżonek

  rodzina osoby zaginionej

  uciekinier

  zaginiony

  inne

  małe miasteczko

  miasto do 100tys. mieszkańców

  miasto do 50 tys. mieszkańców

  miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

  miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

  wieś
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NIE UCIEKAJ

Co roku w Polsce mamy do czynienia z zaginięciem ok. 3 000 
nastolatków, co stanowi aż 20% wszystkich zaginięć. Główną ich 
przyczyną są ucieczki z  domu, nasilające się szczególnie w  okre-
sie wakacyjnym. Program profi laktyczny „Nie uciekaj!” ma na celu 
zmniejszenie liczby wakacyjnych ucieczek. 

CELE KAMPANII:
Zmniejszenie liczby ucieczek wśród młodzieży poprzez:

• Uświadomienie, że alternatywną ucieczki jest otwarta 
rozmowa o problemach;

• Poradzenie rodzicom i opiekunom jak rozmawiać z dziec-
kiem o problemach i jak reagować w przypadku ucieczki;

• Wskazanie jak rozwiązywać problemy i gdzie szukać po-
mocy.

Nastolatki potrzebujące wsparcia psychologicznego i  rodzice 
poszukujący swych zaginionych dzieci mogą dzwonić pod całodo-
bowy, bezpłatny telefon 116 000. W ramach akcji działa też serwis 
www.nieuciekaj.pl zawierający porady dla nastolatków i rodziców. 
Umożliwia on również kontakt z psychologiem za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. W 2010 r. odwiedziło go 18 975 osób.

LECZ DEPRESJĘ

Depresja, szczególnie nieleczona, jest jedną z częstych przy-
czyn zaginięć. Zapadają na nią także rodziny osób zaginionych. 

CELE PROGRAMU LECZ DEPRESJĘ: 
• Dotarcie z  informacją o objawach depresji do społeczeń-

stwa, tak aby chorzy (lub ich bliscy), mieli szansę rozpo-
znać u siebie chorobę oraz podjęli decyzję o leczeniu,

• Poinformowanie o konieczności zdiagnozowania swojego 
stanu u lekarza psychiatry,

• Zmiana negatywnych stereotypów leczenia psychiatrycz-
nego, lekarza psychiatry i pacjenta chorego na depresję,

• Umożliwienie rozmowy na temat objawów, podjętego le-
czenia z lekarzami psychiatrami dyżurującymi przy Anty-
depresyjnym Telefonie Zaufania Fundacji ITAKA,

W  ramach programu funkcjonuje serwis internetowy 
www.leczdepresje.pl skierowany do osób chorych i  ich bliskich. 
W 2010 r. odwiedziło go 33 019 użytkowników. Pod numerem te-
lefonu 22 654 40 41 działa Antydepresyjny Telefon Zaufania, 
przy którym w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 17:00 
– 20:00 dyżurują lekarze psychiatrzy. Od kilku lat działanie telefonu 
fi nansują Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz fi rma Servier. 

W 2010 r. zadzwoniło na niego 1 073 osoby, wśród których nie-
mal 65% stanowiły kobiety. Najczęściej dzwoniono z dużych miast 
– 77% rozmówców, z mniejszych miast i miasteczek dzwoniło 19% 
rozmówców, zaś ze wsi jedynie 4%. Spośród osób, które udzieliły 
informacji o  miejscu pobytu aż 50% dzwoniło z terenów Warsza-
wy i okolic, w dalszej kolejności z województw: śląskiego, pomor-
skiego, małopolskiego. Dyżurujący psychiatrzy odebrali również 84 
rozmowy z poza granic Polski. 

Benefi cjenci Antydepresyjnego telefonu Zaufania wg wieku Benefi cjenci Antydepresyjnego telefonu ZaufaniaBeneficjenci Antydepresyjnego Telefonu Zaufania wg wieku

Wykres ‐ Beneficjenci Antydepresyjnego telefonu Zaufania wg wieku

ydepresyjnego Telefonu Zaufania wg wieku
Wykres kołowy: poniżej 18
roku życia – 0,5%, 18‐35 lat –
35%, 36‐50 lat – 25%, 51‐65 lat
– 25%, powyżej 66 roku życia –
13,5%

poniżej 18 roku życia – 0,5% 0,5
18‐35 lat – 35% 35
36‐50 lat – 25% 25
51‐65 lat – 25% 25
powyżej 66 roku życia – 13,5% 13,5

Wykres ‐ Beneficjenci Antydepresyjnego telefonu Zaufania 

jenci Antydepresyjnego Telefonu Zaufania 

Wykres kołowy: chorzy na
depresję – 47%, rodziny i
bliscy chorych – 31%, osoby z
podejrzeniem depresji – 19%,
dziennikarze i inne osoby – 3%

chorzy na depresję – 47% 47
rodziny i bliscy chorych – 31% 31
osoby z podejrzeniem depresji – 19
dziennikarze i inne osoby – 3% 3

poniżej 18 roku życia – 0,5%

18‐35 lat – 35%

36‐50 lat – 25%

51‐65 lat – 25%

powyżej 66 roku życia – 13,5%

chorzy na depresję – 47%

rodziny i bliscy chorych – 31%

osoby z podejrzeniem depresji – 19%

dziennikarze i inne osoby – 3%

Beneficjenci Antydepresyjnego Telefonu Zaufania wg wieku
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rodziny i bliscy chorych – 31%
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Akcje profi laktyczne

  poniżej 18 roku życia - 0,5%

  18-35 lat - 35%

  36-50 lat - 25%

  51-65 lat - 25%

  powyżej 66 roku życia - 13,5%

  chorzy na depresję - 47%

  rodziny i bliscy chorych - 31%

  osoby z podejrzeniem depresji - 19%

  dziennikarze i inne osoby - 3%

  małe miasteczko

  miasto do 100tys. mieszkańców

  miasto do 50 tys. mieszkańców

  miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

  miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

  wieś
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BEZPIECZNA
PRACA

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosła liczba Po-
laków wyjeżdżających za granicę w  poszukiwaniu pracy. Niestety 
często padają oni ofi arą nieuczciwych pośredników. Oszukani, po-
zostawieni bez środków do życia, należą do grupy szczególnie na-
rażonej na ryzyko zaginięcia. Dążąc do ograniczenia liczby zaginięć 
w tej grupie, ITAKA uruchomiła program Bezpieczna Praca.

CEL PROGRAMU:
• Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi i pracy przymu-

sowej oraz zmniejszenie liczby zaginięć wśród osób wyjeż-
dżających do pracy  za granicę,

• Promocja zasad bezpiecznej pracy i zwiększanie świado-
mości zagrożeń wynikających ze skorzystania z niespraw-
dzonej oferty,

• Edukacja na temat zagrożeń związanych z pracą poza gra-
nicami kraju, sposobów radzenia sobie z niebezpiecznymi 
sytuacjami oraz możliwości uzyskania pomocy.

Liczba wejść na stronę www.bezpiecznapraca.eu 
w 2010 roku  - 109 172

SZKOLENIA PRZEPROWADZONE 
PRZEZ FUNDACJĘ ITAKA W 2010 R.:

• ZAGINIĘCIA NASTOLATKÓW W POLSCE JAKO CZYNNIK 
RYZYKA UZALEŻNIEŃ - DOŚWIADCZENIA FUNDACJI ITAKA 
– CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH  - LUBAŃ 

6 grudnia 2010 r. ITAKA przeprowadziła w Lubaniu szkolenie na 
temat zaginięć wśród nastolatków. Szkolenie zorganizowaliśmy 
dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu, działającej 
we współpracy z  Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Komendą Powiatową Policji w Lubaniu. W szkoleniu 
wzięli udział pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej, policja i straż miejska, kuratorzy sądowi i pro-
kuratorzy.

• SZKOLENIA DLA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICJI W PILE 
I W KATOWICACH

18 października 2010 r. w  Szkole Policji w  Katowicach oraz 
w Szkole Policji w Pile odbyły się szkolenia „Poszukiwanie zagi-
nionych a zjawisko handlu ludźmi”.

Celem szkolenia było zapoznanie przyszłych policjantów z proble-
matyką zaginięć i handlu ludźmi oraz przedstawienie doświadczeń 
ITAKI z  prowadzonych działań poszukiwawczych oraz profi lak-
tycznych. Wiele przypadków zaginięć wiąże się z handlem ludźmi, 
przede wszystkim, gdy giną nastolatki oraz osoby poszukujące pra-
cy i wyjeżdżające w tym celu zagranicę.

Akcje profi laktyczne

www.bezpiecznapraca.eu
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W ramach akcji, fi rma Cartalia.com wydrukowała i  sprzeda-

wała wśród przedsiębiorstw specjalną kartkę świąteczną ITAKI, 

z której część dochodu przekaże na cel akcji. Dodatkowo, na porta-

lu Allegro.pl wystawiliśmy na licytację 58 naszych kartek z podpi-

sami znanych osób. 

Swoimi życzeniami i autografami wsparło nas 58 przedstawi-

cieli świata kultury, sportu i polityki, m.in.:

Premier RP Donald Tusk i Małżonka Premiera Mał-
gorzata Tusk, Pierwsza Dama Anna Komorowska, 
Anne Applebaum, Bożena Dykiel, Jan Englert, Janusz 
Gajos, Krystyna Janda, Anna Maria Jopek, Sebastian 
Karpiel-Bułecka, Kayah, Paweł Nastula, Katarzyna 
Nosowska, Maria Seweryn, Magdalena Zawadzka.

Świąteczna akcja charytatywna ITAKI

Fundacja ITAKA zorganizowała w 2010 r. świąteczną akcję charytatywną, której 
celem było zebranie środków na rzecz grup wsparcia dla rodzin osób zaginionych 
w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, 
pomorskim, śląskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. 

Spotkanie prasowe inaugurujące licytację kartek świątecznych, od lewej: Maria Seweryn, Małgorzata Tusk, Anna Dziurka, Ewa Szczepańska

Małgorzata Tusk, małżonka premiera RP podpisuje świąteczną kartkę 
charytatywną ITAKI, 7 grudnia 2010 r.

fot. KPRM

fot. KPRM
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• Przestrzeganie procedury natychmiastowego przyjęcia 
przez Policję zgłoszenia o zaginięciu;

• Częstsze kwalifi kowanie zaginionych do I kategorii za-
ginięcia, pociągające szersze działania policji;

• Usprawnienie przepływu informacji o  osobach zagi-
nionych w  Krajowym Systemie Informacyjnym Policji 
(KSIP);

• Przeprowadzenie fi nansowanej z budżetu państwa ak-
cji szkoleniowej dotyczącej postępowania w przypadku 
zaginięć, skierowanej do policji i służb ratowniczych;

• Skrócenie terminu uznania osoby zaginionej za zmar-
łą; obowiązkowa wypłata zasiłku pogrzebowego dla 
pogrzebów odbywających się na podstawie sądowego 
uznania za zmarłego; instytucja kuratora dla osoby za-
ginionej, zabezpieczającego prawa i  interesy poszuki-
wanego oraz jego rodziny;

• Stałe współfi nansowanie działań poszukiwawczych 
ITAKI z  budżetu państwa w  ramach realizowania za-
dania publicznego ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

Federacja telefonów 116

Fundacja ITAKA bierze udział w  inicjatywie, której celem jest 
utworzenie federacji telefonów 116: 

• 116 000 -  telefon w sprawie zaginionego dziecka (Fun-
dacja ITAKA)

• 116 123 - telefon dla osób w  kryzysie emocjonalnym 
(Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

• 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Funda-
cja Dzieci Niczyje)

Główne cele współpracy to:  ujednolicenie standardów porad-
nictwa mailowego, wymiana doświadczeń w zakresie e-wolontariu-
szy, promocja numerów 116.

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.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wręcza odznakę Bene 
Merito Annie Dziurce, 16.11.2010 r. 

Z życia ITAKI

ITAKA W SEJMIE
8 października 2010 r. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych, ITAKA przedstawiła postulaty zmian, które zwiększyłyby 
efektywność poszukiwań.

(fot. MSZ)
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DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE RZECZOWE:

Przychody fundacji ITAKA w 2010 r.

510 000 zł
przekazali ITACE podatnicy w ramach 
1%

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

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

17 163 zł
nawiązki sądowe

150 000 zł
darowizna Telekomunikacji Polskiej 
na rzecz telefonu 116 000 w sprawie 
zaginionego dziecka

20 000 zł
grant edukacyjny Servier na działanie 
Antydepresyjnego Telefonu Zaufania

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

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

Fundacja Wspólna Droga

www.marcin-zawadzki.com
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Zespół fundacji ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Fundację ITAKA tworzy obecnie blisko 70 osób, dla 
których ważny jest los zaginionych oraz ich rodzin.

Aż 2/3 zespołu ITAKI to wolontariusze, ludzie 
w różnym wieku i różnych zawodów, poświęcający 
swój czas wolny na rzecz osób zaginionych.

ZARZĄD FUNDACJI:
Teresa Niewójt - sekretarz zarządu
Anna Dziurka - prezes zarządu
Agata Ucińska - wiceprezes zarządu

PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE ITAKI 
PRACUJĄ W TRZECH ZESPOŁACH

ZESPÓŁ POSZUKIWAŃ 
I IDENTYFIKACJI
to trzon fundacji, prowadzi działania poszukiwawcze, dyżuruje 
przy telefonach zaufania, udziela wsparcia rodzinom osób 
zaginionych.  
Zespół liczy 50 osób, jego pracami kierują Zuzanna Ziajko 
– dyrektor zespołu oraz Aleksandra Andruszczak, zastępca dyrek-
tora.  

ZESPÓŁ ADMINISTRACJI
odpowiada za bieżące funkcjonowanie fundacji oraz pozyskiwanie 
grantów z administracji samorządowej i rządowej. Szef zespołu ad-
ministracji  - Paulina Gluza.

ZESPÓŁ PR
 odpowiada za działania promocyjne i fundraisingowe fundacji oraz 
za akcje profi laktyczne, których celem jest zmniejszenie liczby za-
ginięć. Zespół liczy 6 osób, na jego czele stoi Joanna Gogolińska, 
specjalistka ds. PR

ITAKA w liczbach
• 50% ANKIETOWANYCH ZNA FUNDACJĘ 

ITAKA WG BADAŃ FIRMY MILLWARD 
BROWN SMG/KRC

• 2 500 UŻYTKOWNIKÓW WCHODZI 
DZIENNIE NA STRONĘ ZAGINIENI.PL

• 4 630 FANÓW MA ITAKA 
NA FACEBOOK.COM

• 9 618 ZAGINIĘĆ ZGŁOSZONO 
OD POCZĄTKU DZIAŁANIA ITAKI

• 7 092 OSÓB ODNALAZŁA ITAKA 
OD POCZĄTKU SWEJ DZIAŁALNOŚCI

• 49 WOLONTARIUSZY POMAGA SZUKAĆ 
ZAGINIONYCH

• 40 GRUP WSPARCIA ZORGANIZOWAŁA 
ITAKA

• 22 LATA MA NAJMŁODSZY A 63 LATA 
MA NAJSTARSZY WOLONTARIUSZ ITAKI

• 1% PODATKU MOŻESZ ODDAĆ NA ITAKĘ

Fot. M.Zawadzki
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Jak naS wESPRzEć?

SPIS TREŚCI

PrzeKaż 1% PoDaTKu

Aby to zrobić wystarczy w odpowiednie rubryki  
na formularzu PIT wpisać: 

•	 nr KrS fundAcjI ITAKA: 000 012 6459

PrzeKaż Darowiznę 

•	 Zleć PrZelew onlIne
•	 wPłAć dArowIZnę nA PocZcIe lub w bAnKu
•	 Złóż  STAłe ZlecenIe w bAnKu

zosTań woLonTariuszem

•	 blISKo 50 wolonTArIuSZy wSPIerA dZIAłAnIA ITAKI 
– dołącZ do nIch!

Pomóż na co Dzień

•	 bądź wrAżlIwy, oTwórZ SIę nA drugIego cZłowIeKA.  
Pomóż nAm SZuKAć – wejdź nA www.ZAgInIenI.Pl



 e-mail: itaka@zaginieni.pl
 tel. 22 620 16 10
 fax: 22 654 79 73

 KRS: 0000126459
 Konto: 61 1600 1169 0003 0132 0849 5001


