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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU “TELEFON ZAUFANIA” 
Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego 
(za okres 2 wrze�nia 1999 – 29 luty 2000) 
  
Anna Jurkiewicz – koordynator projektu 
 
Dotyczy wniosku nr : Gw/6129/1999 
 
 Cz��� merytoryczna 

 

I. Opis podj�tych działa� 
 

1. Szkolenie w Wigrach 

 

W dniach 9-11 wrze�nia 1999 r. w o�rodku wypoczynkowym w Wigrach odbyło si� szkolenie 

przygotowuj�ce do pracy w Telefonie Zaufania i w Linii �adnych Pyta�. 

W szkoleniu wzi�li udział członkowie Zarz�du Fundacji, pracownicy i wolontariusze Fundacji, 

pracownice Fundacji La Strada oraz wykładowcy z Centrum Zdrowia Psychicznego . 

 

Szkolenie rozpocz�ło si� od wykładów członków Zarz�du Fundacji na temat celów powołania 

Fundacji (Wojciech Tochman), do�wiadcze� z programu TV “Ktokolwiek widział, ktokolwiek 

wie...” (Anna Jurkiewicz) oraz zada� i obowi�zków policji w sytuacji zagini�cia człowieka 

(Alicja Tomaszewska). 

Irena Dawid-Olczyk opowiedziała o problemie handlu kobietami a tak�e o do�wiadczeniach ze 

swojej pracy w Fundacji La Strada. Potem odbyła si� dyskusja. 

Drugi dzie� szkolenia przeznaczyli�my na zaj�cia ze specjalistami z Centrum Zdrowia 

Psychicznego. 

Dr Dariusz Wasilewski wygłosił wykład o zaburzeniach psychicznych, które mog� prowadzi� 

do zagini�cia. 

Dr Dariusz Maciej Myszka prowadził warsztaty maj�ce na celu integracj� grupy i doskonalenie 

umiej�tno�ci komunikowania . W ich ramach �wiczyli�my próbne rozmowy telefonu zaufania . 

Wolontariusze kolejno odbierali pozorowane zgłoszenia telefoniczne i próbowali sobie z nimi 

radzi�. Ka�da sytuacja została szczegółowo przedyskutowana ze wskazaniem wła�ciwego 

post�powania.  
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Ostatni dzie� szkolenia po�wi�cili�my na warsztat prowadzony przez dr Myszk� “Jak si� 

anga�owa�, �eby nie zwariowa�”. Warsztat dotyczył sposobów radzenia sobie ze stresem w 

trudnych sytuacjach. Podsumowali�my równie� szkolenie . Ka�dy z uczestników powiedział, 

czego oczekiwał po tym pobycie i w jakim stopniu jego oczekiwania zostały zrealizowane. 

Pobyt w Wigrach na pewno pomógł w integracji grupy osób, które maj� ze sob� 

współpracowa�. Poznali�my si�, nabrali�my do siebie nawzajem zaufania. Nauczyli�my si� 

sporo o interesuj�cych nas zaburzeniach psychicznych. Nasi wolontariusze mieli okazj� 

dowiedzie� si� wiele o samej Fundacji, jej celach i osobach, które j� stworzyły. 

 

2. Telefon Zaufania  
 

Telefon Zaufania został uruchomiony 2 wrze�nia 1999 roku. Skierowany jest do rodzin osób 

zaginionych. Słu�y rad� i pomoc� w rozwi�zywaniu problemów emocjonalnych, prawnych i 

socjalnych powstałych po zagini�ciu bliskiej osoby. Przy telefonie pracuj� : 

 

1. Pracownik socjalny, dy�uruje w poniedziałek od godziny 17.00 do 21.00. 

Do jego obowi�zków nale�y równie� prowadzenie dokumentacji wynikaj�cej z dy�uru, 

odpisywanie na listy, pomoc w załatwianiu problemów �ycia codziennego zwi�zanych z 

zagini�ciem osoby, kierowanie wniosków o udzielenie pomocy do odpowiednich instytucji i 

organizacji, współpraca z instytucjami opieki społecznej, aktualizacja tablicy Fundacji 

umieszczonej na Dworcu Centralnym (około 6 godzin tygodniowo, cz��ciowo jako 

wolontariuszka).  

 

2. Psycholog I, dy�uruje we wtorek od godziny 17.00 do 21.00 

Oprócz porad telefonicznych, odpowiada na listy, prowadzi dokumentacj� (4 godziny 

tygodniowo). 

 

3. Prawnik, dy�uruje w �rod� od godziny 17.00 do 19.00  

 Odpowiada na listy osób, które potrzebuj� pomocy prawnej (około 10 godzin tygodniowo, 

cz��ciowo jako wolontariusz). 

 

4. Psycholog II, dy�uruje w czwartek od godziny 17.00 do 21.00 
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Oprócz porad psychologicznych, odpowiada na listy, prowadzi dokumentacj� (4 godziny 

tygodniowo). 

 

5. Ksi�gowo�� - firma EMTRON sp. z o.o.  

 

W ka�d� niedziel� w godzinach od 12 do 20 działa Linia “�adnych Pyta�” skierowana do 

osób, które �wiadomie odeszły z domu, nie chc� kontaktowa� si� rodzin� lecz za 

po�rednictwem Fundacji chc� da� znak �ycia . 

Dy�ur przy telefonie pełni� wolontariusze z Centrum Wolontariatu : m.in. 

studenci psychologii i filozofii, pedagog. 

 

3. Ulotki reklamuj�ce Telefon Zaufania i Lini� “�adnych pyta�” 

 

Firma AKAR (01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3) nieodpłatnie wydrukowała 50.000 ulotek, 

które w marcu trafi� do 1.730 komend miejskich, powiatowych i komisariatów policji w Polsce 

(a wi�c wszystkich jednostek policji w Polsce) . 

Ulotka informuje rodziny zgłaszaj�ce zagini�cie bliskiej osoby, czego mo�na oczekiwa� od 

policji, jakie prawa przysługuj� zgłaszaj�cym zagini�cie, jak poszukiwa� osoby zaginionej na 

własn� r�k�. 

Zawiera równie� dokładne informacje dotycz�ce działa� pomocowych Fundacji oraz Telefonu 

Zaufania i Linii �adnych Pyta�.  

 

4. Tablica informacyjna . 

 

Firma reklamowa Media Rail (Warszawa, Al. Niepodległo�ci 177 ) bezpłatnie wydzier�awiła 

Fundacji tablic� na Dworcu Centralnym w Warszawie. 

Na tablicy umieszczone s� zdj�cia osób zaginionych, oraz informacje dotycz�ce Telefonu 

Zaufania i Linii �adnych Pyta�.  

Tablica jest stale uaktualniana. Umieszczona jest w miejscu, gdzie gromadz� si� bezdomni. 

Niestety, firma udost�pnia Fundacji tablic� tylko wtedy, gdy nie prowadzi �adnej akcji 

promocyjnej i ma wolne miejsce. 

Od marca tablica b�dzie w stałym miejscu – wydzier�awiona nieodpłatnie od PKP. 
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5. Grupa wsparcia.  

 

W dniu 29 stycznia 2000 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 

4, odbyło si� pierwsze spotkanie rodzin osób zaginionych ch�tnych do stworzenia grupy 

wparcia.  

Na spotkanie przyszło ponad 100 osób. Miało ono, szczególnie w pierwszej cz��ci, charakter 

informacyjny. 

Najcz��ciej pojawiały si� nast�puj�ce problemy : 

- niezadowolenie z pracy policji; 

- poczucie bezsilno�ci, w momencie kiedy wszystko co mo�liwe zostało zrobione a los 

zaginionej osoby jest nadal nieznany; 

- sprawy zagini�� osób za granic�. 

Poruszano te� problem sekt oraz jasnowidzów. Przy tej okazji pojawił si� problem natury 

psychologicznej: jak działa� skutecznie nie marnuj�c czasu, pieni�dzy i energii na bezcelowe 

akcje. Bardzo cenne były momenty, kiedy nast�powała wymiana do�wiadcze� miedzy 

uczestnikami spotkania. 

Zostały zgłoszone nast�puj�ce oczekiwania dotycz�ce przyszłych spotka� grupy wsparcia: 

- wymiana informacji i do�wiadcze� pomi�dzy uczestnikami;  

- zapraszanie na kolejne spotkania specjalistów, np. policjanta zajmuj�cego si� zaginionymi, 

prawnika, itp.; 

- wystarczaj�ca ilo�� czasu na opowiedzenie o swojej sprawie; 

- wydanie biuletynu informuj�cego o mo�liwo�ciach i sposobach prowadzenia poszukiwa� 

przez rodzin�; 

- pomoc ze strony Fundacji w interwencjach dotycz�cych pracy policji i działania prawa . 

Grup� wsparcia poprowadzili nieodpłatnie nasi wolontariusze - psycholodzy. Spotkania grupy 

b�d� odbywa� si� raz w miesi�cu w Warszawie. Wkrótce równie� - w innych miastach. 

 
6. Kampania medialna promuj�ca Telefon Zaufania i Lini� �adnych Pyta� 

 

Udzielili�my około 50 wywiadów mi�dzy innymi dla : TVP 1, WOT-u, Polskiego Radia, 

Gazety Wyborczej, �ycia, Rzeczpospolitej i trzydziestu innych mediów. W kilku wypadkach 
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udało nam si� poinformowa�, �e nasz Telefon Zaufania działa dzi�ki dotacji otrzymanej od 

Fundacji im. St. Batorego. 

 

II. Ilo�� oraz zakres udzielanych informacji. 
 

Dy�ur pracownika socjalnego  

 

Ilo�� przyj�tych telefonów : 91  

Ilo�� telefonów zawieraj�cych pro�b� o porad� socjaln�: 63 

 

1. Problemy socjalne zwi�zane z sytuacj� zagini�cia . 

Najwi�cej telefonów odebranych przez pracownika socjalnego dotyczy trudnej sytuacji 

materialnej, w jakiej znalazła si� rodzina po zagini�ciu jej jedynego �ywiciela . 

Porady dotyczyły nast�puj�cych problemów : 

-mo�liwo�ci zło�enia wniosku o alimenty, które mog� by� wypłacone przez fundusz 

alimentacyjny; 

-mo�liwo�ci zgłoszenia si� do opieki społecznej w swojej gminie o udzielenie zapomogi 

okresowej, dofinansowanie opłat za przedszkole, obiadów dzieci w szkołach itp.; 

-mo�liwo�ci zło�enia wniosku do Wydziału Lokalowego Gminy dofinansowanie czynszu; 

-mo�liwo�ci umieszczenia osoby chorej, szczególnie nara�onej na zagini�cie w domu opieki 

społecznej lub o�rodkach pobytu dziennego (osoby chore psychicznie, z chorob� Alzheimera). 

2.Inne porady dotyczyły najcz��ciej rodzin, które dopiero zgłaszały zagini�cie bliskiej osoby.  

Udzielono im informacji, jak organizowa� poszukiwania, czego mo�na oczekiwa� od policji, 

gdzie jeszcze mo�na si� zwróci� . 

3. Cz��� osób dzwoni�cych w czasie dy�uru pracownika socjalnego prosiła o konkretne adresy 

noclegowni, o�rodków dla bezdomnych, domów opieki społecznej itp. 

4.Pracownik socjalny jest w stałym kontakcie z kilkoma rodzinami, znajduj�cymi si� w 

szczególnie trudnej sytuacji materialnej (zob. – zał�cznik ). 

5. Dzi�ki kontaktom pracownika socjalnego z placówkami zajmuj�cymi si� bezdomnymi udało 

si� szybko ustali� personalia trzech osób zaginionych (tzw. NN) (zob. zał�cznik). 

6. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za tablic� ogłosze� na Dworcu Centralnym, na 

której umieszczone s� zdj�cia osób zaginionych oraz aktualne informacje o pracy Fundacji. 
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7.Pracownik socjalny załatwił nieodpłatne wydrukowanie 50.000 ulotek skierowanych do 

rodzin zgłaszaj�cych zagini�cie. 

 

Dy�ur psychologów  

 

Ilo�� przyj�tych telefonów : 

Psycholog I – 81 

Psycholog II- 86 

Ilo�� przyj�tych telefonów zawieraj�cych pro�b� o porad� psychologiczn� : 

Psycholog I – 60 

Psycholog II - 66 

Problemy psychologiczne zwi�zane z sytuacj� zagini�cia.  

1. Najcz��ciej spotykane problemy dotycz� : 

- poczucia bezradno�ci w momencie kiedy wszystkie mo�liwo�ci odnalezienia bliskiej osoby 

zostały wyczerpane. Pojawia si� wtedy pytanie, co jeszcze mo�na zrobi�. Rodziny 

niecierpliwi� si�, �e poszukiwania trwaj� tak długo, cz�sto s� rozdra�nione, wymagaj� 

wsparcia, porady, jak radzi� sobie z niepewno�ci� co do losu swoich bliskich, jak �y� z 

takim problemem; 

- problem, czy warto rozpoczyna� poszukiwania bliskiej osoby w sytuacji gdy wszystko 

wskazuje, �e jest to odej�cie �wiadome; 

- problem poczucia winy, �e by� mo�e postawa osoby dzwoni�cej przyczyniła si� do czyjej� 

ucieczki lub odej�cia z domu; 

- problemy wychowawcze z dorastaj�cymi dzie�mi, obawa przed mo�liwo�ci� ucieczki z 

domu; 

- problem, jak post�powa�, w jaki sposób rozmawia� z blisk� osob�, która powróciła po 

ucieczce do domu; 

- problem rodzin, którym bliska osoba zagin�ła wiele lat temu a teraz chc� wznowi� 

poszukiwania;  

- problem ci�głych ucieczek z domu (nie tylko młodzie�y );  

- problem opieki nad osobami z zanikami pami�ci, demencj� starcz�, chorob� Alzheimera. 

2. Inne osoby dzwoni�ce na dy�ur psychologa prosiły o informacj�, jak organizowa� 

poszukiwania osób zaginionych i w jakim zakresie Fundacja mo�e im w tym pomóc .  
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Telefony nie dotycz�ce problemu zagini�cia poruszały najcz��ciej problemy : 

-przemocy wobec osoby dorosłej; 

-podejrzenia przemocy wobec dziecka;  

-problemów mał�e�skich; 

-metod leczenia uzale�nienia od alkoholu oraz narkotyków; 

-metod i miejsc leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Dy�ur prawnika  

 

Ilo�� przyj�tych telefonów : 97 

Obszerne sprawozdanie z dy�uru prawnika zło�ono oddzielnie (zob. zał�cznik). 

 

Dy�ur członków Zarz�du Fundacji  

 

Ilo�� przyj�tych telefonów : 150 

 

Dy�ur wolontariuszy w Linii „�adnych pyta�” 

 

Ilo�� przyj�tych telefonów – 67 

Ilo�� telefonów wła�ciwych dla Linii �adnych Pyta� - 10 

 

W czasie niedzielnego dy�uru wolontariuszy najwi�cej osób dzwoni�cych chciało uzyska� 

informacj�, co mo�na zrobi� w sytuacji, gdy zagin�ł człowiek. Takich telefonów odebrano 36. 

Zgłosiło si� 5 osób zaginionych, które za po�rednictwem Fundacji chciały da� znak �ycia 

rodzinie. Jedna z tych osób po wielu rozmowach z pracownikami Fundacji zdecydowała si� 

wróci� do domu. 

W czasie niedzielnego dy�uru zadzwoniło te� 5 osób, które �wiadomie zerwały kontakt z 

rodzin�, nie chc� wróci� do domu a nie wiedz� czy s� zgłoszone na policji . Osoby te chciały 

wiedzie�, jak post�powa�, �eby rodzina i policja ich nie szukała.  
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Pozostałe telefony dotyczyły pro�by o porad� prawn�, socjaln� lub psychologiczn�. Były one 

odsyłane na dy�ury specjalistów.  

Zarz�d Fundacji uznał, �e na Lini� �adnych Pyta� dzwoni zbyt mało osób i od marca dy�ur 

wolontariuszy został skrócony do 4 godzin (zawsze w niedziel�, od godziny 17.00 do 21.00 ). 

 

Ocena i skuteczno�� podejmowanych działa�  

 

Dane liczbowe  

Ilo�� telefonów do Telefonu Zaufania i Linii �adnych Pyta� : około 600 

Ilo�� listów nadesłanych do Biura Fundacji : 178 

Ilo�� komunikatów o zagini�ciu osoby umieszczonych w �rodkach masowego przekazu dzi�ki 

staraniom Fundacji – 95 

Ilo�� osób odnalezionych - 38 

 

Nasza Fundacja pomaga zaginionym i ich rodzinom, które zgłaszaj� si� do Telefonu Zaufania z 

całej Polski. Udzielamy około 25 porad telefonicznych tygodniowo.  

Odpisali�my na ka�dy list, który wpłyn�ł do naszej Fundacji. Stale korespondujemy z 68 

rodzinami, około 40 stale dzwoni po wsparcie psychiczne.  

Zostało odnalezionych 38 osób, 3 z zanikiem pami�ci odzyskały swoj� to�samo��, 5 osób dało 

za naszym po�rednictwem znak �ycia a jedna z nich wróciła do domu. 

W listach do Fundacji korespondenci zgłaszali problemy emocjonalne, prawne i socjalne, 

powstałe w sytuacji zagini�cia bliskiej osoby w rodzinie, omówione w poprzednich 

rozdziałach. 

Ponadto pisano z pro�b� o : 

- udzielenie pomocy w sprawach adopcyjnych, np. poszukiwanie biologicznych rodziców, 

rodze�stwa rozdzielonego poprzez adopcj�, poszukiwanie przodków i krewnych zaginionych 

w czasie wojny; 

- rad�, jak organizowa� poszukiwania bliskich zaginionych za granic�; 

- rad�, w jaki sposób mo�na poskar�y� si� na działalno�� policji i prokuratury; 

- pomoc w publikowaniu komunikatów o zagini�ciu; 

- udzielenie pomocy finansowej w przypadku zagini�cia bliskiej osoby w rodzinie. 

Otrzymali�my tak�e kilka listów od innych organizacji pozarz�dowych z propozycj� 
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nawi�zania współpracy. 

Na podstawie listów zarz�d, pracownicy i wolontariusze Fundacji podj�li nast�puj�ce 

działania: 

- nawi�zali�my kontakty z redakcjami 9 krajowych gazet i czasopism w celu publikowania 

komunikatów o zagini�ciu oraz fotografii osób zaginionych; 

- po�redniczyli�my w kontaktach z innymi instytucjami np. Departamentem Konsularnym i 

Wychod�stwa MSZ, Departamentem ds. Migracji i Uchod�stwa MSWiA, Rzecznikiem 

Praw Obywatelskich, Interpolem, Centralnym Biurem Adresowym, polskimi placówkami 

dyplomatycznymi, gminnymi o�rodkami pomocy społecznej itp.; 

- dokonywali�my sprawdze� w szpitalach, o�rodkach dla bezdomnych, domach pomocy 

społecznej, w których mogli przebywa� zaginieni; 

- udzielili�my wsparcia materialnego w postaci darów rzeczowych dla trzech wielodzietnych 

rodzin, w których kto� zagin�ł; 

- tłumaczyli�my listy na j�zyki obce (francuski, włoski) w celu nawi�zania kontaktu rodzin z 

cudzoziemcami, którzy mog� posiada� informacje o osobie zaginionej lub w celu 

nawi�zania kontaktu z zagranicznym programem telewizyjnym zajmuj�cym si� 

poszukiwaniem osób zaginionych . 

 

Celem działania naszego projektu jest poprawa funkcjonowania w rodzinie i społecze�stwie 

osób, które znalazły si� w trudnej sytuacji �yciowej z powodu zagini�cia bliskiej osoby. 

Wiemy, �e w wielu przypadkach udało nam si� (zob. zał�cznik ). 

Naszym zdaniem efektem programu jest wzrost wiedzy społecze�stwa o prawach 

obywatelskich. Rodziny osób zaginionych otrzymuj� informacj�, jakie organizacje i instytucje 

zobowi�zane s� do pomocy w trudnej sytuacji �yciowej, gdzie mo�na zwróci� si� o pomoc w 

rozwi�zywaniu problemów emocjonalnych, socjalnych i prawnych powstałych po zagini�ciu 

bliskiej osoby.  

Ponadto uzyskuj� pomoc Fundacji w organizowaniu poszukiwa�, publikacji komunikatów o 

zagini�ciu, wsparcie psychiczne . 

Rodziny zaginionych mog� poprawi� swoj� sytuacj� �yciow� poprzez korzystanie z bardzo 

konkretnych porad prawnych i socjalnych.  

Rodziny osób cierpi�cych na zaniki pami�ci, chorob� Alzheimera lub upo�ledzenie umysłowe 

uczone s� metod i sposobów zapobiegania ich zagini�ciom.  
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Przez ostatnie pół roku problem zagini�� został dzi�ki Fundacji nagło�niony w mediach, przez 

co wzrosła wiedza społecze�stwa o tym problemie.  

 

III. Przykłady działalno�ci Fundacji: 

 
Sprawa Haliny K.  

 

List od rodziny zaginionej wpłyn�ł do Fundacji 20 wrze�nia 1999 roku.  

W pa�dziernikowym programie “Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...” ukazał si� komunikat 

o zaginionej . 

Po programie otrzymali�my telefon od pracownika socjalnego ze Szpitala Bródnowskiego w 

Warszawie. Poinformowano nas, �e taka osoba na pocz�tku wrze�nia le�ała na oddziale 

kardiologicznym. Pani Halina K. cierpi na chorob� Alzheimera, kontakt z ni� jest trudny. 

Pracownicy szpitala uznali, �e jest to osoba bezdomna i po wypisaniu ze szpitala została 

przewieziona do noclegowni “Markotu” w Sowiej Woli. 

Kontakt telefoniczny z noclegowni� był niemo�liwy. Pracownicy Fundacji pojechali do Sowiej 

Woli, �eby sprawdzi� czy rzeczywi�cie przebywaj�ca tam osoba to poszukiwana Halina K. 

Okazało si�, �e tak. Natychmiast powiadomili�my rodzin� zaginionej. Tego samego dnia syn 

odebrał matk� z noclegowni i wrócili do domu.  

 

Sprawa Janusza P. 

 

We wrze�niu do Linii �adnych Pyta� zadzwonił m��czyzna, który kilka miesi�cy temu bez 

słowa odszedł z domu.  

Po rozmowie z wolontariuszk�, podczas której głównie on mówił, a ona słuchała – ustalili, �e 

Fundacja powiadomi jego rodzin�, �e on �yje. Tak te� si� stało – po stwierdzeniu to�samo�ci, 

wolontariusze skontaktowali si� z �on� zaginionego. Pierwszy i najtrudniejszy krok ze strony 

kogo�, kto jeszcze do niedawna zaliczał si� do grona osób zaginionych został zrobiony.  

Po drugiej rozmowie z wolontariuszk�, gdy nasz klient upewnił si�, �e rodzina została 

zawiadomiona, odwa�ył si� zadzwoni� do domu. 
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Potem było jeszcze kilka długich, wa�nych rozmów z psychologiem dy�uruj�cym przy 

Telefonie Zaufania, dzi�ki którym bohater tej historii ostatecznie dojrzał do kolejnego kroku - 

powrotu do domu. 

To nie było tak, ze wolontariusze i pracownicy uparcie namawiali go podj�cia konkretnej 

decyzji – oni pomogli mu j� podj�� samodzielnie, zrobi� to czego pragn�ł, lecz nie starczało 

mu odwagi. Tak o tym mówił sam klient, który potem dzwonił do prawnika i prosił o pomoc w 

rozwi�zaniu problemów prawnych, które wynikły z powodu jego zagini�cia. Potrzebna okazała 

si� te� pomoc pracownika socjalnego. Nie ma jeszcze ko�ca całej tej historii, bo zarówno 

naszemu „odnalezionemu” jak i jego rodzinie nie jest łatwo �y� znowu razem, jakby nic złego 

si� nie wydarzyło. Rodzina jest w stałym kontakcie z naszym psychologiem.  

 

Sprawa Marzeny Ł. 

 

We wrze�niu do Fundacji zwróciła si� o pomoc matka zaginionej w listopadzie 1998 roku 31- 

letniej Marzeny Ł. 

Kobieta zagin�ła bez wie�ci w Holandii, razem ze swoim narzeczonym, kuzynem i koleg�. 

Poszukiwania prowadzone przez policj� holendersk�, polsk� oraz Interpol nie przyniosły 

�adnego rezultatu.  

Sprawa była silnie nagło�niona w mediach zarówno w Holandii, jak i w Polsce. Rodziny 

zaginionych wykorzystały wszystkie mo�liwo�ci poszukiwa� – niestety los czwórki młodych 

ludzi jest nadal nieznany. 

Zaginiona Marzena Ł. wyje�d�aj�c z Polski zostawiła z matk� swoj� dwunastoletni� córk� . 

Pod koniec wrze�nia pracownik socjalny Fundacji odwiedził matk� zaginionej . Okazało si�, �e 

jest ona rodzin� zast�pcz� dla swojej wnuczki, lecz od marca nie otrzymuje �adnych nale�nych 

jej pieni�dzy. Zwracała si� w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, sk�d 

otrzymała odpowied�, �e nie dysponuj� oni �rodkami finansowymi. Pracownik socjalny ustalił, 

�e Marianna Ł. i jej wnuczka �yj� w skrajnym ubóstwie. Jedynym �ródłem dochodu jest 

niewielka renta jak� otrzymuje pani Marianna oraz alimenty od ojca dziewczynki. Suma ta jest 

zupełnie niewystarczaj�ca na pokrycie kosztów utrzymania rodziny. Dodatkowo jeszcze 

sytuacj� pogarsza fakt spłacania długu, jaki zaci�gn�ła Marianna Ł. na podró� do Holandii w 

poszukiwaniu zaginionej córki.  

Pracownik socjalny podj�ł nast�puj�ce działania : 
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- napisał list interwencyjny do Starostwa Powiatowego w Łowiczu o rzetelne i bezzwłoczne 

wypełnienie obowi�zku w zakresie wypłaty �wiadczenia dla tej tak bardzo potrzebuj�cej 

wsparcia rodziny – interwencja przyniosła natychmiastowy skutek;  

- przeprowadził rozmow� z dyrektorem szkoły do której ucz�szcza córka zaginionej – 

dziecko ma przyznane bezpłatne obiady; 

- na pocz�tku pa�dziernika rodzina otrzymała pomoc rzeczow� od naszej Fundacji. 

Jeste�my w stałym kontakcie z Mariann� Ł. i jej wnuczk� .  

 

Sprawa NN kobiety 
 

W grudniu w czasie dy�uru pracownika socjalnego zadzwoniła do Fundacji opiekunka 

społeczna z noclegowni dla kobiet przy ul. Stawki. Prosiła o pomoc w ustaleni to�samo�ci 

kobiety, która przebywała tam od kilkunastu dni. 

Kobieta ta miała zaburzenia pami�ci, nie pami�tała gdzie mieszka i nie była pewna swoich 

danych personalnych – podawała kilka ró�nych wersji. 

Dzi�ki szybkiej pomocy policji, udało si� ustali� jej to�samo��.  

Okazało si�, �e jest to Maria R. od miesi�ca poszukiwana jako zaginiona przez rodzin� i 

policj� . 

Pracownicy Fundacji natychmiast telefonicznie powiadomili rodzin� o miejscu pobytu 

zaginionej. 

Pani Maria nast�pnego dnia rano została zabrana z noclegowni do domu. 

 

Sprawa Elizy G. 
 

Eliza G. wyjechała do Włoch jesieni� 1989 roku. Miała wtedy 26 lat . W Polsce zostawiła z 

rodzicami mał� córeczk�. 

Eliza z zawodu jest tancerk� baletow�, wyjechała do pracy wspólnie z pi�cioosobow� grup� 

tancerzy. Przez pewien czas utrzymywała z rodzicami kontakt listowny i telefoniczny. Ostatni 

raz do domu zadzwoniła 26 grudnia 1991 roku. Od tego czasu rodzice nie maj� od niej �adnej 

wiadomo�ci. 
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Od wielu lat rodzice zaginionej z determinacj� próbuj� dowiedzie� si� czego� o losie Elizy.. 

Wykorzystali wszystkie mo�liwe �rodki, wysłali wiele listów do ró�nych instytucji z pro�b� o 

pomoc.  

Wszystko to bez rezultatu. 

Fundacja postanowiła im pomóc. Ustalili�my adres włoskiego programu telewizyjnego CHI 

L’HA VISTA ?, w którym poszukiwane s� osoby zaginione. 

Na pro�b� rodziców zaginionej przetłumaczyli�my ich list, oraz inne dokumenty dotycz�ce 

sprawy i wysłali�my do Włoch.  

By� mo�e dzi�ki przedstawieniu sprawy w popularnym programie telewizyjnym, rodzice po 

latach odnajd� swoj� córk�.  

 


