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FUNDACJA ITAKA - CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI 

ZAGINIONYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

W ROKU 2018. 
 

 

Nazwa organizacji: Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 

Adres korespondencyjny: 00-958 Warszawa 66, skr. poczt. 127 

Adres poczty elektronicznej: zarzad@zaginieni.pl; itaka@zaginieni.pl; 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 22 sierpnia 2002 r. 

Nr KRS: 0000126459 

REGON: 014940850 

 

CELE FUNDACJI 
 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności 

osobom zaginionym, ich rodzinom i bliskim oraz osobom zagrożonym zaginięciem, w tym także  

w przypadkach zaginięć związanych z porwaniami rodzicielskimi.  

 

MISJA ORGANIZACJI 

 
Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest organizacją pozarządową, istniejącą od 

1999 roku. Zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy osobom zaginionym i ich rodzinom. 

Fundacja ma za zadanie poszukiwać zaginionych, przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego  

i pomagać w poszukiwaniu ludzi zaginionych. Zajmuje się również pomocą osobom dotkniętym 

problemem zaginięcia w kraju i za granicą, bez względu na charakter i czas zaginięcia, jak również 

informowaniem opinii publicznej o problemach społecznych i o konsekwencjach zaginięcia bliskiej 

osoby dla jej rodziny. 

 

Poszukujemy zaginionych oraz pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne 

wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka  

i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia. Nigdy nie oceniamy ludzkich postaw, 

zachowań i wyborów. Staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie tak, aby nasza 

pomoc przyniosła ludziom ulgę w cierpieniu i doprowadzała do rozwiązania sprawy. Utożsamiamy się 

z ideami demokracji liberalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wszelką pomoc świadczymy 

bezpłatnie.  

 

Fundacja prowadzi Linię Wsparcia dla rodzin zaginionych dorosłych 22 654 70 70  oraz europejski 

Telefon 116 000 w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. 
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W 2018 r. w internetowej Bazie Danych Osób Zaginionych Fundacji ITAKA 

zarejestrowaliśmy 408 zgłoszeń osób zaginionych. Wyjaśnionych zostało 238 spraw, z czego:  4 sprawy 

osób zaginionych zgłoszono do ITAKI w latach poprzednich, a 19 spraw zostało zgłoszonych w 2017 r 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018 r. 

 
1. Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000. 

 

Cele:  

• Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka. 

• Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. 

 

Zakres działania: 

• Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych 

dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu. 

• Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa 

na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie 

zaginionych dzieci. 

• Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania 

zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami. 

 

Podstawowym celem zadania była kompleksowa pomoc w poszukiwaniach oraz wsparcie 

psychologiczne, prawne i socjalne poprzez prowadzenie przez 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, 

bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116 000. 

W ramach projektu prowadzone były systemowe działania na rzecz kompleksowego poradnictwa  

i wsparcia rodzin zaginionych dzieci. 

 

Osiągnięte cele: 

• Rodziny zaginionych dzieci miały zapewnione wsparcie prawne, psychologiczne, mediacyjne  

i socjalne siedem dni w tygodniu. 

• Rodziny zaginionych dzieci miały zapewnione rzecznictwo swoich interesów względem 

instytucji publicznych. 

• Wzrosło bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży dzięki działaniom związanym z profilaktyką 

zaginięć. 

• Wsparliśmy merytoryczne pracowników sądów oraz policji w zakresie problematyki zaginięć 

dzieci, zwłaszcza w tematyce porwań rodzicielskich. 

• Nawiązaliśmy nowe relacje z pracownikami sądów oraz policji, wymienialiśmy informacje  

w celu wspólnej pomocy zaginionym i ich rodzinom. 

• Zrekrutowaliśmy nowych wolontariuszy.  

• Zwiększyliśmy wiedzę i świadomość społeczną dotyczącą problematyki zaginięć dzieci  

i młodzieży. 
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Realizacja zadania przyczyniła się do: 

• Wzmocnienia dotychczasowych i wypracowania nowych metod udzielania wsparcia rodzinom 

zaginionych dzieci, a przede wszystkim   do udzielenia natychmiastowej pomocy  

w przypadku zaginięcia dziecka.  

• Wsparcia Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych np. jak najszybszego odnalezienia 

zaginionego dziecka poprzez - przede wszystkim - zbieranie i analizowanie informacji na temat 

zaginionego dziecka, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączanie 

mediów w działania poszukiwawcze. 

 

Projekt finansowany przez: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Orange Polska S.A. 

 

 

2. Prowadzenie Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. 

 

Cele: 

• Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom 

autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. 

Zakres działania: 

• Przygotowanie  prowadzenia Centrum Wsparcia, 

• Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa 

na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania Centrum Wsparcia. 

• Stworzenie i aktualizowanie bazy danych placówek pomocowych finansowanych w ramach NFZ. 

 

Centrum Wsparcia to jedyne w Polsce 24-godzinne telefoniczne centrum pomocy, w którym specjaliści 

udzielają porad osobom w kryzysie. Centrum działa 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu. Anonimową 

i bezpłatną pomoc można otrzymać przez telefon, czat oraz e-mail. Na linii pracują specjaliści 

psychologowie, psychiatrzy, prawnicy oraz inni eksperci, których celem jest wskazywanie drogi wyjścia 

z trudnych sytuacji życiowych, jak też po prostu wysłuchanie ludzkich trosk i dramatów. 

Osiągnięte cele: 

 

• Specjaliści „Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego” w pierwszym roku 

działalności udzielili ponad 19 tys. porad za pomocą telefonu i internetu.  

• Specjaliście Centrum Wsparcia wykonali 149 interwencji kryzysowych, w których zagrożone 

było ludzkie życie. 

• Realizacja 3 ogólnopolskich kampanii profilaktycznych na temat kryzysów psychicznych  

i depresji. 

• Stworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych placówek pomocowych. 
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Realizacja zadania przyczyniła się do: 

 

• Wymiernej pomocy osobom w kryzysie psychicznym i ich rodzinom. 

• Zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat kryzysów psychicznych i upowszechnienia 

informacji o nowopowstałym, jedynym w Polsce, całodobowym Centrum Wsparcia dla osób w 

stanie kryzysu psychicznego.  Z pomocy Centrum skorzystać może każda osoba, która boryka 

się z problemami i nie potrafi sobie z nimi poradzić. Najczęściej dzwonią osoby w przedziale 

wiekowym 20-40 lat, częściej kobiety niż mężczyźni.  

W ramach Centrum Wsparcia funkcjonują:  

• Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222, bezpłatna linia, która działa 24 godziny na dobę 

przez 7 dni w tygodniu 

• E-mail: porady@liniawsparcia.pl 

• Strona www.liniawsparcia.pl i czat 

• Baza danych placówek pomocowych na terenie całej Polski 

 

Projekt finansowany przez: 

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. 

 

3. Prowadzenie i zakończenie projektu GeNN – Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej 

tożsamości. 

 

Cele: 

• Usprawnienie poszukiwań i poprawa sytuacji rodzin, które długotrwale poszukują zaginionych 

bliskich. 

• Doprowadzenie do wyjaśnienia niewyjaśnionych spraw poszukiwawczych i identyfikacja NN 

zwłok. 

• Ustalenie możliwości identyfikacyjnych NN zwłok ujawnionych przez policję w latach 1972- 

2003 na podstawie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych. 

Zakres działania: 

• Rozszerzenie bazy danych DNA o 300 profili genetycznych rodzin osób zaginionych 

przed 2003r. 

• Utworzenie w ITACE Bazy NN Zwłok, jedynego w Polsce narzędzia do identyfikacji zwłok NN. 

• Zidentyfikowanie NN zwłok na podstawie badań DNA. 

• Opracowanie analizy dotyczącej sytuacji prawnej w zakresie identyfikacji NN zwłok 

i postulatów zmian prawnych i organizacyjnych dla policji i prokuratury. 

 

Projekt GeNN realizowany jest przez Konsorcjum, którego liderem jest Fundacja ITAKA Centrum 

Poszukiwań Ludzi Zaginionych.  
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Projekt finansowany przez: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”. 

 

4. Zrealizowanie prac remontowych siedziby Fundacji w ramach projektu: Wsparcie warszawskich 

organizacji pozarządowych – remonty. 

Cel: 

• Remont siedziby Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 

 

Zakres działania: 

• Pomalowanie pomieszczeń 

• Wymiana wykładziny podłogowej 

• Montaż klimatyzatorów 

• Naprawa drzwi wejściowych 

• Montaż zamka zatrzaskowego 

 

Projekt współfinansowany przez: 

• Miasto stołeczne Warszawa 

 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W 2018 r. 
 

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. 

 

W 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego Fundacja ITAKA podjęła współpracę  

z Wydawnictwem Dwukropek, które zwróciło się do nas o objęcie patronatem honorowym książki dla 

najmłodszych pt. „Gdy Pola się zgubi”. 

Jest to fantastyczna publikacja w postaci książeczki dla najmłodszych, autorstwa Gabrieli Rzepeckiej-

Weiss, która opowiada o losach małej, żywiołowej Poli. Autorka zamieściła w niej sześć podstawowych 

zasad w formie rymowanki, którą najmłodsze dzieci łatwo zapamiętają. Historia Poli oswaja dzieci z tą 

tak trudną sytuacją, jaką jest zgubienie się, a jednocześnie przemyca wzorce zachowań, które dziecko 

może wykorzystać.  

Na tylnej stronie książeczki jest logo numeru 116 000. Książka wykorzystywana jest jako wstęp do zajęć 

przedszkolnych i wczesnoszkolnych na temat zagubienia się dziecka. Dzieciom rozdawane są 

kolorowanki Fundacji Itaka i opaski.  

Opaski i materiały Fundacji Itaka dystrybuowane były w ramach współpracy z Wydawnictwem 

Dwukropek podczas Targów Książki 28 maja 2018 r. 
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2. Kampanie profilaktyczne na temat depresji. 

 

• Czerwiec 2018 – ogólnopolska kampania na temat depresji nastolatków i pomocy udzielanej 

przez konsultantów Centrum Wsparcia rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r i trwała przez cały 

miesiąc. W ramach kampanii Fundacja przygotowała kampanię billboardową informującą  

o problemie, spoty radiowe skierowane do nastolatków i ich opiekunów, artykuły 

sponsorowane na stronach internetowych skierowanych do nauczycieli, a także szereg działań 

w Internecie, m.in. wykorzystanie narzędzia Brand 24.  

   

• Grudzień 2018 - ogólnopolska kampania na temat depresji wśród osób starszych i pomocy 

udzielanej przez konsultantów Centrum Wsparcia rozpoczęła się 17 grudnia 2018 r i trwała 

przez dwa tygodnie. W ramach kampanii Fundacja przygotowała kampanię billboardową 

informującą o problemie i spoty radiowe skierowane do osób starszych i ich opiekunów,  
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KONFERENCJE I SZKOLENIA W 2018 r. 

 

KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE I REGIONALNE 

1. Konferencja  „Poszukiwanie osób zaginionych”. 

 

26 czerwca przedstawiciele Fundacji ITAKA wzięli udział w konferencji specjalistów 

pt. „Poszukiwanie osób zaginionych”, która odbyła się w Parku Śląskim w Chorzowie. Konferencja 

zorganizowana została w ramach Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa. Organizatorzy 

chcieli zwrócić uwagę na problem zaginięć, który dotyczy wszystkich grup społecznych, 

a w szczególności dzieci i seniorów. W okresie wakacyjnym odnotowuje się nieznaczny wzrost liczy 

zaginięć, których najwięcej występuje w województwie śląskim. 

Fundacja ITAKA była współorganizatorem konferencji. Prezes fundacji Alicja Tomaszewska 

i wiceprezes Anna Jurkiewicz przedstawiły kompleksową prezentację na temat działalności i historii 

fundacji oraz wzięły udział w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami organizacji 

porządkowych, przedstawicielami miasta i policją. 

2. Konferencja pt. „Doświadczenia w zakresie prowadzenia Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie 

Kryzysu Psychicznego w pierwszym roku realizacji projektu (grudzień 2017-grudzień 2018)”. 

 

W dniu 10 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja pt. „Doświadczenia w zakresie prowadzenia 

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego w pierwszym roku realizacji projektu 

(grudzień 2017-grudzień 2018)”. Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym Zielna. 

Pierwsza jej część miała za zadanie wprowadzenie uczestników w tematykę kryzysów psychicznych 

i zachowań samobójczych, a także omówienie profilaktyki depresji. Wykłady poprowadzili pan 

profesor Łukasz Święcicki i dr hab. Krzysztof Ostaszewski. Druga część konferencji stanowiła 

podsumowanie rocznej pracy Centrum Wsparcia, omówione zostały statystyki, organizacja pracy 

Centrum, specyfika pracy specjalistów i rodzaje klientów kontaktujących się z Centrum Wsparcia. 

Specjaliści „Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego” w pierwszym roku 

działalności udzielili ponad 19 tys. porad za pomocą telefonu i internetu i wykonali 149 interwencji 

kryzysowych. Najczęściej dzwonią osoby w przedziale wiekowym 20-40 lat, częściej kobiety niż 

mężczyźni. 
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3.  I Kongres Suicydologiczny pt. „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

W obradach wzięło udział ok. 800 specjalistów z kraju i zagranicy, zajmujących się problematyką 

samobójstw. 

Celem kongresu było wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami 

odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków 

profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy 

i działań podejmowanych w tym obszarze. W ramach kongresu odbyły się wystąpienia krajowych 

i zagranicznych autorytetów z zakresu prewencji samobójstw oraz warsztaty tematyczne. 

Na stoisku Fundacji ITAKA można było uzyskać informacje na temat Centrum Wsparcia dla Osób 

w Stanie Kryzysu Psychicznego. Z ramienia fundacji ITAKA w konferencji prasowej wziął udział 

Sulimir Szumielewicz, Koordynator Centrum Wsparcia. Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią 

całodobową i bezpłatną. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psychologowie Fundacji ITAKA 

udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich 

regionie. Działalność Centrum Wsparcia ma służyć polepszeniu dostępności doraźnej pomocy 

osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego. 

4.  Konferencja Mazowieckiego Kuratora Oświaty pt. „Współczesne wyzwania w zakresie 

przeciwdziałania handlowi ludźmi”. 

 

24 października Anna Jurkiewicz, Wiceprezes Fundacji ITAKA, wzięła udział w konferencji 

organizowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty we współpracy z Mazowieckim Urzędem 

Wojewódzkim pt. „Współczesne wyzwania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi”. 

Spotkanie związane było m.in. z obchodami Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi 

i zostało przygotowane przez Mazowiecki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. 

Celem wydarzenia jest upowszechnienie zadań poszczególnych instytucji państwowych 

w diagnozowaniu i zwalczaniu tego zjawiska oraz zapoznanie uczestników z wyspecjalizowanymi 

narzędziami profilaktyki w ww. obszarze. 

5. Konferencja SWPS „Ciemna Liczba Przestępstw”. 

 

20 listopada przedstawicielka Fundacji ITAKA wzięła udział w Konferencji „Ciemna Liczba 

Przestępstw”, która odbyła się w Katowicach.  

Organizatorem pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej niewyjaśnionych 

przestępstw, w tym zaginięć o charakterze kryminalnym, był SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny – Wydział Zamiejscowy w Katowicach.  

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą. W programie konferencji 

znalazły się pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed 
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lat i wiele innych zagadnień, które przybliżyli eksperci: kryminalistycy, prawnicy, genetycy sądowi, 

specjaliści medycyny sądowej, biegli z zakresu nauk sądowych.  

6. Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodycznej „Uczeń w sieci” 

Specjalista Fundacji Itaka podczas Wojewódzkiej Konferencji Naukowo-Metodycznej przeprowadził 

szkolenie pt. „Ucieczki nastolatków z domów. Przyczyny, zagrożenia, profilaktyka”, podczas którego 

zaprezentował działania w ramach 116 000, a także program profilaktyczny „Nie uciekaj!”. 

Celem konferencji była merytoryczna dyskusja nad wyzwaniami ery mediów cyfrowych. 

7. Konferencja z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. 

7 września b.r. koordynator merytoryczny Centrum Wsparcia, projektu realizowanego przez Fundację 

ITAKA, wziął udział w konferencji specjalistów w PAP z okazji Światowego Dnia Zapobiegania 

Samobójstwom. W Polsce z powodu samobójstw ginie więcej ludzi niż w wypadkach 

drogowych. Zgodnie z najnowszymi statystykami Komendy Głównej Policji w 2017 roku życie odebrało 

sobie 5276 osób (w wypadkach zginęło 2831 osób). W ubiegłym roku co 47 minut dochodziło 

do zamachu samobójczego (łącznie odnotowano ponad 11 tysięcy prób samobójczych i samobójstw). 

8. Konferencja Naukowo-Metodyczna „Uczeń w sieci”. 

 

Przedstawiciel Fundacji ITAKA wziął udział w Wojewódzkiej Konferencji Naukowo-Metodycznej 

„Uczeń w sieci” w Łodzi. 27 września Sulimir Szumielewicz poprowadził seminarium dla nauczycieli 

pt. „Ucieczki nastolatków z domów. Przyczyny, zagrożenia, profilaktyka”, podczas 

którego zaprezentował m.in. działalność fundacji, w szczególności w zakresie przeciwdziałania 

ucieczkom nastolatków. 

9. Szkolenie dla firmy Fujitsu Polska pt. „Stres, depresja, wypalenie zawodowe – demony 

w drodze do sukcesu”. 

 

Warsztat skierowany był do pracowników biurowych, którzy uczyli się, jak diagnozować źródła 

stresu wynikające z pracy w nowoczesnej firmie. W ramach przeprowadzonego szkolenia kursanci 

otrzymali wskazówki i praktyczne narzędzia, pozwalające radzić sobie z nadmiernym obciążeniem 

psychicznym w pracy zawodowej. Szkolenie prowadzone było przez specjalistę-psychologa 

z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym, znającego charakter i specyfikę pracy w korporacji. 

Warsztat odbył się w ramach tygodnia wiedzy na temat zdrowia psychicznego – „Mental Health 

Awareness Week” i był przeznaczony zarówno dla kadry zarządzającej, jak i specjalistów. 

Fundacja ITAKA od lat angażuje się w działania edukacyjne dotyczące zwalczania depresji w różnych 

środowiskach i grupach wiekowych. Warto pamiętać, że pracownicy dużych korporacji są grupą 

szczególnie narażoną na stres, wypalenie zawodowe i inne negatywne skutki związane z niezwykle 

wymagającym środowiskiem pracy. 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 2018 r. 

 

1. Konferencje międzynarodowe: 

Zgromadzenie ogólne Missing Children Europe 

W dniach 6-7 listopada Prezes Fundacji ITAKA Alicja Tomaszewska 

uczestniczyła w Brukseli w Zgromadzeniu Ogólnym Missing Children Europe, organizacji 

która zrzesza krajowych operatorów linii 116 oraz inne organizacje pozarządowe, zajmujące się 

bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. 

Podczas konferencji został wybrany nowy skład zarządu. W jego skład weszli: Piji Protopsaltis (Smile 

of the Child), Coşkun Cörüz (International Child Abduction Centre), Sheila Donovan (ANAR) i Stefano 

Ficorilli (Telefono Azzurro). Heidi De Pauw (Child Focus) została ponownie wybrana na stanowisko 

Wiceprezydenta organizacji, zaś do Sekretariatu Generalnego weszła Aagje Ieven. Podczas 

spotkania omówiono strategię przyjmowania nowych członków oraz założenia dotyczące 

komunikacji. Drugi dzień spotkania poświęcony był współpracy wielostronnej. Poruszono 

m.in. temat Memorandum Unii Europejskiej w sprawie polityki praw dziecka. Omówiono również 

budżet i plan organizacji na 2019 rok. 

Konferencja sieci organizacji Global Missing Children Network 

W dniach 26-29 listopada Alicja Tomaszewska wzięła również udział w zorganizowanej w Kordobie 

(Hiszpania) dziesiątej konferencji sieci organizacji Global Missing Children Network. Dla uczestników 

wydarzenia przygotowano warsztaty zorganizowane przez policję i ministerstwo sprawiedliwości 

Hiszpanii o zaginięciach dzieci, wykorzystywaniu seksualnym i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Organizacje mogły przedstawić swoje sukcesy i trudności związane z tzw. 

uprowadzeniami rodzicielskimi oraz handlem ludźmi. Następnie przedstawiono nowe narzędzie 

informatyczne GMCNgine, mające działać podobnie jak system Child Alert. Jest to platforma 

komunikacji służąca do rozpowszechniania alertów o zaginionych dzieciach i nastolatkach. 

Organizacje zrzeszone w GMCN mają się zastanowić, czy i jak w najbliższej przyszłości 

wykorzystywać to narzędzie. 

 

2. Wizyty studyjne w ramach współpracy operatorów numeru 116 000 

17 lipca gościliśmy w Fundacji ITAKA przedstawicieli organizacji Missing Persons’ Families Support 

Centre, operatora linii pomocowej telefonu 116 z Litwy. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń 

i dobrych praktyk związanych z działalności poszukiwawczą i pomocową w ramach linii 116 000. 

Wraz z działaczkami organizacji pozarządowej gościliśmy również urzędniczki i przedstawicielki 

wymiaru sprawiedliwości m.in. z Ministerstwa Pracy, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

i Rzecznika Praw Dziecka oraz z litewskiej policji. Dzięki spotkaniu udało się nam porozmawiać 

o wspólnych problemach, z jakimi obecnie mierzą się europejscy operatorzy linii 116 000 – przede 

wszystkim brak wsparcia projektu ze środków unijnych, a także omówić możliwości współpracy 

w najbliższej przyszłości. 
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3. Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 

W 2018 roku przeprowadziliśmy w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

trzy szkolenie dla kandydatów wyjeżdżających do pracy na stanowiskach konsularnych 

w placówkach zagranicznych. 

Przedstawiciele Fundacji ITAKA, od czasu podpisania w 2017 r. porozumienia z MSZ, biorą udział 

w kolejnych edycjach seminarium szkoleniowego. Zacieśniamy w ten sposób naszą współpracę 

na rzecz poszukiwania zaginionych obywateli polskich zagranicą oraz wspierania rodzin osób 

zaginionych. 

 

DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI 

ZEWNETRZNYMI w 2018 r. 
 

1. Spotkania grupy specjalistów w ramach opracowania standardów pomocy dziecku w sytuacji 

rozstania rodziców. 

Prawnik Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, zajmująca się tematyką porwań 

rodzicielskich, w 2018 roku uczestniczył w spotkaniach grupy specjalistów, którzy mają zawodową 

styczność z rozstającymi się rodzicami. Spotkania te stanowiły kontynuację prac rozpoczętych 

w 2017 r. Uczestnicy prac to psycholodzy, mediatorzy, prawnicy i społecznicy, którzy są związani 

z różnymi organizacjami pozarządowymi. 

Celem projektu jest wypracowanie tekstu broszury zawierającej Standardy pomocy dziecku 

i rodzinie w sytuacji rozstania rodziców, a następnie jego upowszechnienie. Poszczególne części 

broszury odnoszą się zarówno do sytuacji dziecka i rodzica, jak i do organizacji działającymi w tym 

zakresie (m.in. policja, oświata, sądy, OZSS-y). Aktualnie treść tekstu Standardów jest na etapie 

konsultacji.  

W 2019 r. ukazała się publikacja, która jest efektem kilkuletniej pracy zespołu. 

Udział w pracach zespołu specjalistów poszerza wiedzę prawników Fundacji. Dzięki zdobytemu 

doświadczeniu mogą oni w jeszcze lepszym zakresie wspomagać rodziców zmagających się 

z porwaniem rodzicielskim, którzy zgłaszają się do Fundacji dzwoniąc na numer telefonu 116 000 

oraz kontaktując się poprzez e-mail. 
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2. Promocja 116 000 podczas Kiermaszu Dobroczynnego SHOM 

Bożonarodzeniowy Kiermasz Charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Małżonków 

i Partnerów Szefów Misji (SHOM) to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń 

charytatywnych w naszym kraju. Imprezę uświetniła swoją obecnością Małżonka Prezydenta RP 

pani Agata Duda. Na stoisku Fundacji ITAKA można było porozmawiać ze specjalistami ds. 

poszukiwań osób zaginionych, a także otrzymać materiały dotyczące profilaktyki zaginięć dzieci i 

nastolatków. Promowany był numer 116 000 w szczególności na pakietach edukacyjnych 

przygotowanych na to wydarzenia i książkach „Gdy Pola się zgubi”. 

 

3. Życie warte jest rozmowy – Dzień Wykładów Otwartych w BUW 

W ramach kolejnych obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, 10 września 2018 

roku, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne zorganizowało w gmachu Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego Dzień Wykładów Otwartych pod hasłem Życie Warte Jest Rozmowy. W wydarzeniu 

wzięli też udział przedstawiciele projektu Centrum Wsparcia, prowadzonego przez Fundację ITAKA, 

którzy świadczyli na miejscu bezpłatną pomoc psychologiczną. 

Wykłady o charakterze popularnonaukowym miały na celu przede wszystkim przybliżenie szerokiej 

grupie słuchaczy podstawowych faktów na temat zjawiska samobójstw w Polsce oraz przekazanie 

rzetelnej wiedzy dotyczącej możliwości im zapobiegania. Prelekcje wygłosili eksperci, podejmujący 

różne aspekty problemu w relacji do grup wiekowych i wyzwań prewencyjnych wobec nich. 

 

4. „Podwieczorek dla ITAKI” w Kawiarni „Pożyteczna’’ 

W dniu 25 października 2018 r. w ramach projektu SHOM realizowanego przez Fundację ITAKA 

zorganizowane zostało spotkanie pod hasłem „Podwieczorek dla ITAKI”. Wśród zaproszonych gości 

były zarówno osoby pracujące w organizacji jak i te, które mogą wspomóc Fundację finansowo lub 

osobiście, w ramach wolontariatu. „Podwieczorek dla ITAKI” został zorganizowany w kawiarni 

„Pożyteczna” na Nowym Świecie, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną, co 

było naszym wkładem w pomoc tym osobom w utrzymaniu ich miejsca pracy. Celem spotkania było 
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między innymi zintegrowanie dwóch zespołów pracujących w Fundacji ITAKA – Zespołu Poszukiwań 

i Identyfikacji i Zespołu Centrum Wsparcia. 

5. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 

Kilkanaście tysięcy Polaków rocznie wpada w pułapkę współczesnego niewolnictwa. To nie tylko 

zmuszanie do prostytucji. Rosnąca liczba przypadków dotyczy także zniewolenia poprzez pracę. 

Według najnowszych danych na całym świecie może być ponad 40 milionów niewolników. 

Problematyka handlu ludźmi jest ściśle powiązania z tematyką zaginięć. 18 października w całej Unii 

Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. 

Briefing inauguracyjny rozpoczęła przygotowana przez antyterrorystów dynamiczna (z użyciem 

śmigłowca policyjnego i środków pirotechnicznych) inscenizacja obezwładnienia i zatrzymania 

członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się handlem ludźmi oraz „odbicia” 20 

zakładników – pracowników przymusowych, wszystko w zaaranżowanej na potrzeby kampanii 

scenerii, nieczynnej już hali MPT przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. W rolę szefa grupy przestępczej 

wcielił się znany aktor Tomasz Oświęcimski. 

6. Informacja MSWiA w Sejmie 

Wiceminister Jarosław Zieliński przedstawił w Sejmie informację Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji dotyczącą funkcjonowania systemu poszukiwań osób zaginionych oraz współpracy 

Policji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się poszukiwaniem osób zaginionych. 

W spotkaniu wzięli udział również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej 

Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Mariusz 

Cichomski Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Fundację ITAKA – Centrum 

Poszukiwań Ludzi Zaginionych reprezentowały Alicja Tomaszewska – Prezes Zarządu oraz Anna 

Jurkiewicz – Wiceprezes Zarządu. 
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Sukcesy i wyróżnienia 2018 

1. Fundacja ITAKA jest w pierwszej dziesiątce w kategorii marek charytatywnych w rankingu Top 

Marki 2018. 

Najważniejszymi czynnikami uwzględnionymi w badaniu były znajomość marki oraz pozytywny 

klimat wokół niej. Na potrzeby raportu przeanalizowano materiały z prasy, internetu i social media 

opublikowane w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku – łącznie ponad 52 mln 

informacji: 1 mln tekstów prasowych, 5 mln internetowych i 46 mln postów w mediach 

społecznościowych. 

W top 10 branży charytatywnej znalazły się również m.in.: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 

UNICEF, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. 

 

2. Prezes Itaki nagrodzona podczas gali „Polki mają głos”. 

Prezes Fundacji ITAKA Alicja Tomaszewska otrzymała wyróżnienie podczas gali „Polki mają głos”. 

Podczas uroczystości uhonorowano 100 wyjątkowych kobiet biznesu, sztuki, polityki 

oraz wspierających działania charytatywne. W ramach gali odbyła się też premiera wyjątkowego 

albumu zdjęć autorstwa Sebasstiana Skalskiego. 

21 maja w Radisson Blue Sobieski Hotel w Warszawie odbyła się wyjątkowa gala charytatywna 

na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” z okazji premiery pierwszego i jedynego w historii Polski 

wielopokoleniowego leksykonu „Polki mają głos” oraz filmu dokumentalnego pod tym samym 

tytułem. Autorem jest polski artysta i fotograf Sebasstian Skalski. Dwujęzyczny leksykon poświęcono 

100 Polekom. Leksykon ukazuje ludziom na całym świecie ponadczasową galerię fotograficznych 

portretów, ankiet i biografii kultowych, aktywnych na arenie lokalnej, jak i międzynarodowej Polek. 

Nagrodzone za swoją działalność kobiety odebrały osobiście statuetki „Polka 100-lecia” 

oraz dyplomy od Fundacji „Akogo?”. 
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OFERTA SZKOLENIOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

1. Zagrożenie ucieczką i wagarowaniem młodzieży. 

Celem ogólnym szkolenia jest uświadomienie problemu ucieczek wśród dzieci i młodzieży oraz 

zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń m.in. takich jak zaginięcia, 

eksperymentowanie z alkoholem i środkami psychoaktywnymi, kradzieże, wykorzystanie seksualne, 

przemoc, handel ludźmi. 

 

Celem szczegółowym jest omówienie problemów emocjonalnych nastolatka, związanych m.in.  

z budowaniem relacji z dorosłymi a także z grupą rówieśniczą oraz omówienie wpływu grupy 

rówieśniczej na kształtowanie postaw społecznych młodzieży. Ważnym elementem szkolenia jest 

analiza trudności młodzieży związanych z procesem kształcenia oraz trudnościami w nauce jako 

ewentualnym powodem zachowań destrukcyjnych w tym ucieczek i wagarowania.  

 

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także pracownicy opieki społecznej, 

pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z regionu.  

 

    

 

2. Zagrożenie depresją u nastolatków. 

Celem ogólnym szkolenia jest uświadomienie problemu depresji u dzieci i młodzieży oraz 

zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń, jakie niesie ze sobą 

nierozpoznana i nieleczona depresja m.in. takich jak zaginięcia, ucieczki z domu, wagarowanie, sięganie 

po środki psychoaktywne. 

 

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a także pracownicy opieki społecznej, 

pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z regionu inne osoby 

pracujące z młodzieżą. 
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3. „JAŚ W LESIE”. 

Celem ogólnym szkolenia jest przekazanie rodzicom wiedzy - w jaki sposób mogą zapobiegać 

zaginięciom dzieci oraz pozwoli nauczyć dzieci - co mogą zrobić, aby ratownicy jak najszybciej je 

odnaleźli. 

Cele szczegółowe to: 

• Nauczenie dziecka odpowiednich zachowań, które podczas zagubienia w terenie 

zapewnią im bezpieczeństwo i przyczynią się do szybkiego odnalezienia przez dorosłych. 

• Dotarcie z informacją o niebezpieczeństwach związanych z zaginięciem dziecka do 

przedszkoli i szkół - tak aby rodzice oraz kadra pedagogiczna mogli zapobiegać zagrożeniu 

poprzez edukację jak najmłodszych dzieci. 

• Nauczenie dorosłych w jaki sposób adekwatnie do wieku mają rozmawiać i ćwiczyć  

z dziećmi prawidłowe zachowania. 

• Zapobieganie zaginięciom poprzez edukację najmłodszych i ich rodziców. 

• Przedstawienie tematyki społeczeństwu poprzez relacjonowanie działań profilaktycznych 

na naszej stronie internetowej i na portalu społecznościowym Facebook. 

W ramach szkolenia przygotowana został przygotowany pakiet „Jaś w lesie” na który składa się 

kolorowanka edukacyjna, ulotka edukacyjna, gwizdek i opaska na rękę. 

4. „MAŁGOSIA W MIEŚCIE”. 

 

Celem ogólnym szkolenia jest promocja bezpiecznych zachowań wśród starszych dzieci oraz ich 

edukacja w temacie zaginięć. Program ma na celu zapobieganie zaginięciom dzieci w wieku 7-12 lat. 

 

Cele szczegółowe szkolenia to uświadamianie i edukacja starszych dzieci w temacie zaginięć i ich 

zapobieganie poprzez naukę bezpiecznych zachowań. Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci, by 

czuły się bezpiecznej w swoim otoczeniu, w miejscu zamieszkania i miejscach spędzania wolnego czasu, 

a przy tym by potrafiły poradzić sobie w sytuacji potencjalnego zagrożenia. 

• Podniesienie poziomu wiedzy dzieci i ich opiekunów (nauczycieli i rodziców)  

w zakresie zaginięć i ich zapobiegania. 

• Podniesienie poziomu wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

zagrożenia. 

• Upowszechnienie informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc w trudnej sytuacji 

(zauważenie zagrożenia i reagowanie na nie). 
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Opis szkolenia: Szkolenie w prostej formie ma zwrócić uwagę starszych dzieci na czynniki ryzyka 

zaginięcia. Zależy nam, by dzieci podjęły refleksję adekwatną do ich wieku i możliwości na podane 

tematy, a zarazem były bardziej świadome i czuły się bezpieczniej w swoim otoczeniu i codziennych 

sytuacjach. 

 

 

PLANY NA ROK 2019 

1. Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000. 

 

• Prowadzenie poszukiwań zaginionych dzieci i nastolatków. 

• Udzielanie wsparcia rodzinom zaginionych dzieci.  

• Realizacja kampanii profilaktycznych na temat zaginięć ze szczególną koncentracją na 

porwaniach rodzicielskich. 

• Udział w konferencjach dotyczących zaginięć w Polsce i za granicą. 

• Organizacja i udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego 

• Organizacja konferencji podsumowującej 20 lat poszukiwań i 20 lata działań Fundacji ITAKA. 

 

2. Kontynuacja zadań realizowanych w ramach prowadzenie Centrum Wsparcia dla osób w stanie 

kryzysu psychicznego. 

 

• Obsługa całodobowej linii wsparcia 

• Udzielanie poradnictwa poprzez czat i mail 

• Realizacja kampanii profilaktycznej na temat depresji 

• Udział w wydarzeniach i konferencjach realizowanych w ramach współpracy z partnerami. 

• Organizacja konferencji podsumowującej drugi rok działania Centrum Wsparcia. 

 

3. Realizacja projektu pt. Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych 

i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób 

zaginionych” w ramach programu Gospostrateg „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski 

w warunkach globalizujących się rynków”. 

 

• Prowadzenie badań dotyczących zjawiska zaginięcia we wszystkich jego aspektach 

• Opracowanie monografii na temat sytuacji prawnej zaginionego i jego bliskich 

• Opracowanie rozwiązań informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań. 

 

 

 


