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FUNDACJA ITAKA - CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI 

ZAGINIONYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

W ROKU 2017. 

 

 

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  
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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. 

W 2017 r. w internetowej Bazie Danych Osób Zaginionych Fundacji ITAKA 

zarejestrowaliśmy 924 zgłoszeń osób zaginionych. 

Wyjaśnionych zostało 796 spraw, z czego: 138 spraw osób zaginionych zgłoszono do ITAKI w latach 

poprzednich, a  658 spraw zostało zgłoszonych w 2017 r. 

 

Najważniejszym wydarzeniem ub. roku było podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy Fundacją 

Itaka a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Podpisany w lutym 2017 roku dokument jest formalną 

deklaracją kontynuacji współpracy prowadzonej dotychczas nieformalnie pomiędzy obiema 

instytucjami.  

Na mocy tego porozumienia, specjaliści Fundacji ITAKA szkolą przyszłych konsulów w sprawie zaginięć 

nieletnich i porwań rodzicielskich oraz wyposaża ich w materiały promocyjne dot. Linii 116 000. 

Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy Itaki prowadzili także specjaliści z MSZ. 

 
 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2017 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 6 dni w tygodniu. 
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 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 6 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. 

Cele te został osiągnięte: 

 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. 
 

Realizacja zadania przyczyniły 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 - Termin realizacji:  01.04.2017-31.12.2017. 
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Fundację Orange - Termin realizacji: 01.01.2017- 12.12.2017. 

 
2. Ulepszenie funkcjonowania linii 116 w Polsce, w celu zapewnienia stabilności i istotnej roli 
w krajowej polityce ochrony praw dziecka 
 
Cele: 

 Praca nad zapewnieniem stabilności linii 116 000. 

 Rozwój i doskonalenie standardów obsługi telefonu 116 000. 

 Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków. 

 Specjalistyczne wsparcie rodzin i bliskich zaginionych dzieci i młodzieży. 

 Rzecznictwo interesów osób zaginionych i ich rodzin względem instytucji publicznych. 

 Przeciwdziałanie zaginięciom  (w szczególności wśród młodzieży i dzieci). 

 Lobbowanie na rzecz wprowadzenie nowych rozwiązań w przypadku ucieczek dzieci 

i nastolatków. 

 Wsparcie merytoryczne pracowników sądów oraz policji w zakresie problematyki zaginięć 

dzieci, zwłaszcza w tematyce porwań rodzicielskich. 

 Zbudowanie relacji z pracownikami instytucji publicznych w celu wymiany informacji, 

doświadczenia i wspólnej pomocy zaginionym i ich rodzinom. 

 Rekrutacja do Fundacji wolontariuszy o bogatym doświadczeniu zawodowym i życiowym. 

 Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej problematyki  zaginięć dzieci 

i młodzieży. 
 

W ramach projektu prowadziliśmy działania PR i fundraisingowe, w celu zapewnieniem stabilności linii 

116 000, usprawniliśmy działanie telefonu 116 000 oraz współpracę Fundacji ITAKA, operatora infolinii, 

z krajowymi partnerami i organizacjami międzynarodowymi. 

 

Osiągnięte wyniki: 

 Poprawa skuteczności zaginionych dzieci i nastolatków. 

 Na nowo opracowaliśmy standardy pracy dla pracowników i wolontariuszy Fundacji ITAKA. 

Struktura organizacyjna została uregulowana, dzięki czemu pracownicy nabrały poczucia 

stabilności. Wytyczono także ścieżki rozwoju zawodowego pracowników. 

 Zwiększenie poziomu wiedzy prawnej, psychologicznej, socjalnej i poszukiwawczej.  

 Dzięki szkoleniom przeprowadzonym podczas projektu rozwinęliśmy potencjał zespołu 

Fundacji ITAKA. Wiedza pracowników i wolontariuszy została rozszerzona w zakresie 

procedur poszukiwawczych, a także aspektów prawnych, socjalnych i psychologicznych 

związanych z poszukiwaniem zaginionych dzieci.  
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 Zwiększyliśmy dostęp do pomocy prawnej i psychologicznej. Dwóch pracowników pracowało 

pięć dni w tygodniu, zatrudniliśmy również psychologa, który specjalizuje się w porwaniach 

rodzicielskich. 

 Udoskonalenie standardów obsługi telefonu 116 000. Pozwala to zapewnić profesjonalne 

wsparcie beneficjentom i podnosi świadomość standardów etycznych i zawodowych 

dotyczących pomocy dla zaginionych dzieci i rodzin nastolatków. Procedury te zapewniają 

bezpieczeństwo beneficjentów, pracowników i wolontariuszy. 

 Modernizacja bazy danych osób zaginionych, która ma teraz nowe, bardzo przydatne 

urządzenia dla wszystkich użytkowników. Moduł zarządzania dostawami zawiadomień  

i ogłoszeń został dodany do bazy danych, a także mechanizm rozmowy online (tekstowy czat) 

pomiędzy użytkownikami. Wprowadzono także funkcjonalności rozszerzające istniejące 

możliwości, takie jak: pokazywanie zdjęć osób zaginionych bezpośrednio w oknie programu  

i dodawanie wielu załączników do pojedynczych rekordów w rejestrze. 
 

Projekt finansowany przez:  

Komisja Europejska - Termin realizacji: 01.02. 2016 – 31.07.2017 

 

3. Projekt GeNN – Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości 

Cele: 

 Usprawnienie poszukiwań i poprawa sytuacji rodzin, które długotrwale poszukują 

zaginionych bliskich. 

 Doprowadzenie do wyjaśnienia archiwalnych 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 policyjnej bazy danych DNA o 300 profili genetycznych rodzin osób zaginionych 

przed 2003 r. 

 Utworzenie w Fundacji ITAKA 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. 
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Projekt GeNN realizowany został przez Konsorcjum w składzie: Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań 

Ludzi Zaginionych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i przedsiębiorcę prywatnego 

– Agencję Interaktywną Esencja Studio. 

 

W ramach projektu przebadaliśmy możliwości identyfikacyjne NN zwłok ujawnionych przez policję  

w latach 1972- 2003 na podstawie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych. 

Sprawdziliśmy, jakie materiały i ślady zostały zabezpieczone do badań identyfikacyjnych oraz 

dokonaliśmy analizy porównawczej z profilami genetycznymi członków rodzin osób zaginionych przed 

2003 r. Naszym celem było rozwiązanie spraw poszukiwawczych i ustalenie tożsamości zwłok  

ze spraw archiwalnych. Do tej pory materiał biologiczny ze spraw archiwalnych do badań genetycznych 

nie był pobierany od rodzin osób zaginionych. Zgromadzone podczas projektu profile rodzin będą 

przechowywane w policyjnej bazie DNA i będą wykorzystywane do dalszych badań identyfikacyjnych.  

W ramach projektu została zbudowana dla ITAKI Baza NN Zwłok, narzędzie pozwalające na porównanie 

zwłok i osób zaginionych w celu identyfikacji. Do tej pory należało przejrzeć ok. 3500 zdjęć, aby 

zidentyfikować zwłoki. Nowa baza ograniczy tę liczbę do kilku zdjęć, gdyż będzie zawierać oprócz 

fotografii dokładny opis NN zwłok i przedmiotów znalezionych przy zwłokach.  

Na podstawie działań realizowanych w projekcie została opracowana analiza dotycząca sytuacji 

prawnej w zakresie identyfikacji NN zwłok oraz postulaty zmian prawnych i organizacyjnych dla policji 

i prokuratury, prowadzących postępowania identyfikacyjne.  

Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 
4. 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 działań: 

 Przygotowanie i uruchomienie Centrum Wsparcia. 

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie 

Polski, dotyczących funkcjonowania Centrum Wsparcia. 

Fundacja ITAKA od 1 października 2017 r. realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt 

finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Centrum wsparcia”, 

którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym 
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zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc 

osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. 

Projekt finansowany przez: 

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. 
 

 

 
 
 
 
 

 

AKCJE PROFILAKTYCZNE W 2017 r. 

 

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego 

 
W 2017 roku w ramach obchodów Międzynarodowego dnia Dziecka Zaginionego, Fundacja ITAKA 

zorganizowała konkurs pn „Ucieczka to nie rozwiązanie! Film promujący inne niż ucieczka sposoby 

rozwiązania problemów”. Zadaniem uczestników Konkursu było nagranie, dowolną metodą  

i dowolnym sprzętem, filmu propagującego inne niż ucieczka sposoby radzenia sobie z problemami.  

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe. Konkurs kierowany był do uczniów 

wszystkich szkół, które wzięły udział w eliminacjach do IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. 

Miał na celu edukację młodzieży, w tym przyszłych funkcjonariuszy policji w zakresie tematyki 

związanej z ucieczkami osób nieletnich i promocję numeru 116 000. Wręczenie nagród odbyło się 30 

maja 2017 r. podczas IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych odbywającego się w Szkole Policji  

w Pile. Nagrody wręczała Prezes Fundacji ITAKA, Alicja Tomaszewska. 
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2. Fundacja ITAKA w Bibliotece Miejskiej w Pleszewie 

Na zaproszenie Biblioteki Miejskiej w Pleszewie, w dniu 12 czerwca 2017 r. Fundacja ITAKA 

zorganizowała warsztaty dla dzieci i spotkanie dla mieszkańców miasta na temat profilaktyki zaginięć 

dzieci i młodzieży. 

Pierwsza, przedpołudniowa część spotkania z psychologiem Fundacji i koordynatorką Linii Wsparcia, 

Karoliną Krawczyk, miała charakter warsztatowy. Na spotkanie z proszona została 20 osobowa grupa 

uczniów w wieku 11-12 lat. Zajęcia były inspirujące dla obu stron. Psycholog rozmawiała z dziećmi na 

temat zagrożeń w internecie i uczył w jaki sposób na nie reagować i do kogo zwrócić się o pomoc. 

Młodzież miała także możliwość dowiedzenia się czym jest numer 116 000 i komu jest dedykowany. 

Spotkanie było przeprowadzone w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. 

 

 

 

3. NIE UCIEKAJ!  
 

Około 15% osób zaginionych zgłaszanych do ITAKI to nastolatki. Główną przyczyną zaginięć są ucieczki 
z domu. Aby zmniejszyć liczbę ucieczek ITAKA od kilku lat prowadzi skierowaną do nastolatków i 
rodziców kampanię „Nie uciekaj".  
 
Fundacja ITAKA prowadzi stronę www.nieuciekaj.pl na której dostępne są materiały dla nauczycieli jak 
i dla rodziców i www.strefanastolatka.pl dedykowana wyłącznie nastolatkom. 
 
W 2017 roku Fundacja ITAKA opracowała i wydrukowała szereg materiałów związanych  
z ucieczkami nastolatków skierowane do poszczególnych grup docelowych: do młodzieży, do rodziców 

http://www.nieuciekaj.pl/
http://www.strefanastolatka.pl/
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i opiekunów, a także do kadry pedagogicznej. Ponadto opracowana i wydrukowana zastała broszura 
na temat telefonu 116 000, a także broszura informacyjna na temat porwań rodzicielskich. 
 

          
 

   
 

4. OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM 
 
Kampania kierowana do rodziców i opiekunów małych dzieci.  
 
ITAKA prowadzi stronę www.opiekujsiedzieckiem.pl, która zawiera szereg informacji o zaginięciach 
małych dzieci oraz informacje dla rodziców. 
 
W ramach akcji profilaktycznych bezpłatnie przekazywaliśmy rodzicom opaski profilaktyczne dla dzieci 
( m.in. w czasie eventów, a także w odpowiedzi na prośby mailowe, czy telefoniczne). 
 
Opaski te wyposażone są w indywidualnie dopasowywane trwałe zapięcie, a ich zdjęcie możliwe jest 
tylko po przecięciu opaski.  Wykonane są z wytrzymałego i wodoodpornego materiału. 
 

 
 

http://www.opiekujsiedzieckiem.pl/
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5. STOP DEPRESJI. „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” 

 

23 lutego 2017 r. w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją ruszyła czwarta edycja kampanii „Twarze 

depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, pierwsza poświęcona tej chorobie u seniorów. W ramach kampanii 

odbyła się konferencja prasowa z udziałem ambasadorów i specjalistów (23 lutego 2017 r.  

o godz. 12 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie). Miała też miejsce publikacja spotów TV, radiowych, 

prezentacja strony WWW oraz działania na Facebooku. Dla Fundacji ITAKA była to kontynuacja działań 

realizowanych w grudniu 2016 r., kiedy to w ramach własnych środków zorganizowaliśmy kampanię 

„Srebrny odcień depresji” skierowaną do osób starszych i ich bliskich. Powstały wówczas materiały 

graficzne i spot radiowy. Wszystkie materiały dostępne są na stronie www.stopdepresji.pl  

 

Przez cały 2017 r. raz w tygodniu przy Antydepresyjnym Telefonie Zaufania dyżurował psychiatra 

finansowany ze środków uzyskanych z firmy Polpharma S.A. 

 
 

WYDARZENIA 

 

1. Organizacja konferencji „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie ”.  

 

W dniu 23 listopada 2017 r. odbyła VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA 

pt. „Zaginięcia osób dorosłych i dzieci”. Partnerem konferencji było Stowarzyszenie Ekspertów 

Bezpieczeństwa RP. Swoimi patronatami objęli ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Komendy Głównej Policji i Rzecznika Praw Obywatelskich. 

http://www.stopdepresji.pl/
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Konferencja była okazją do spotkania się teoretyków i praktyków w temacie poszukiwań osób 

zaginionych. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży 

Granicznej, Fundacji ITAKA i Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP, a także Wydziału Prawa 

Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz pierwszy mieliśmy okazję gościć przedstawiciela Zarządu 

Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, pana Tomasza Nowaka, który przedstawił 

nam kwestię zaginięć w kontekście handlu ludźmi. Udało nam się również zaprosić panią dr Joannę 

Stojer-Polańską, kryminolog z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, która od wielu lat zajmuje się 

tematyką ciemnej liczby zabójstw. Podczas tegorocznej konferencji mieliśmy także okazję poruszyć 

kwestie prawne dotyczące osób zaginionych i ich rodzin. Fundacja ITAKA przedstawiła nowe narzędzie 

poszukiwawcze, jakim jest platforma identyfikacji zwłok o nieustalonej tożsamości z projektu GeNN. 

Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła prelekcja Stowarzyszenia Ekspertów 

Bezpieczeństwa RP na temat bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa umieszczania danych personalnych 

w internecie. Łatwość ich pozyskania i wykorzystania w niepożądany sposób poruszyło wielu 

uczestników. 

Po raz pierwszy na naszej konferencji mieliśmy szansę gościć przedstawiciela Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę. Pan Łukasz Wojtasik opowiedział nam o roli rodziców w ochronie dzieci 

przed uwodzeniem w internecie i najnowszej kampanii fundacji, uświadamiającej w temacie zagrożeń 

czyhających w sieci na nastolatki. 

Konferencja skierowana była do szerokiego kręgu odbiorców związanych z tematyką poszukiwań osób 

zaginionych, np.: organizacji i instytucji na co dzień współpracujących z Fundacją ITAKA, przedstawicieli 

Policji, Straży Miejskiej, GOPR, TOPR i WOPR, a także Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych. 
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2. Współpraca z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi 

Udział w I Manewrach Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Twierdza Modlin 

W dniach 15-17 czerwca 2017 r. Fundacja ITAKA wzięła udział w I Manewrach Grup Poszukiwawczo-

Ratowniczych Twierdza Modlin. Organizatorem wydarzenia była Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza 

OSP RW Modlin. W ćwiczeniach udział brało 11 zespołów ratowniczych z całej Polski i CPOZ Komendy 

Głównej Policji. Zmagania trwały 3 dni, a całe manewry zakończyły się Eventem Ratowniczym na 

terenie Twierdzy Modlin, który otwarty był dla mieszkańców. 

Celem manewrów było doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, 

wysokościowego oraz terenowych technik poszukiwania osób zaginionych. Ćwiczenia były bardzo 

intensywne, a biorący w nich udział uczestnicy spali po 3-4 godziny na dobę.  Elementem kończącym  

I Manewry Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych był piknik zorganizowany na terenie Twierdzy Modlin 

pod hasłem: „Poszukiwanie osób zaginionych”. Jedną z głównych atrakcji był wspólny przemarsz  

i prezentacja Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z całej Polski. Na evencie nie zabrakło również 

warsztatów szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy, obsługi i zastosowania defibrylatorów 

(MaxHarter). Na stosiku, zorganizowanym przez Fundację ITAKA, rodzice mogli dowiedzieć się czym są 

porwania rodzicielskie, jak zabezpieczyć dzieci przed zaginięciem, a dzieci, jak postępować  

w przypadku zgubienia się.  

Inne działania: 
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 W maju 2017 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Ochotniczej 

Grupy Ratownictwa TADMED Szczecinek, która następnie została przeszkolona przez 

specjalistę ITAKI. 

 W dniu 21 kwietnia 2017 r. pracownicy i wolontariusze Fundacji ITAKA spotkali się z Grupą 

Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Kęty. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji. Rozmowy 

dotyczyły poszukiwań osób zaginionych w terenie i planów na wspólne działania w zakresie 

profilaktyki zaginięć dzieci i osób małoletnich.  

 W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyło się szkolenie dla pracowników i wolontariuszy na temat 

procedur poszukiwawczych Policji w przypadku zaginięć dzieci. Szkolenie prowadził ekspert 

CPOZ KGP. Było to już trzecie, ostatnie z zaplanowanych szkoleń z CPOZ. 

 

 

3. Fundacja ITAKA na Warszawa Business Run 

 

3 września Fundacja ITAKA wzięła udział w biegu Warszawa Business Run. Wolontariusze  

i pracownicy Fundacji wystawili trzy pięcioosobowe drużyny, które całym sercem zaangażowały się  

w bieg charytatywny innej organizacji. To nasz wkład w sukces zorganizowanego wydarzenia  

i wsparcie dla beneficjentów Warszawa Business Run. 

Tegoroczna, czwarta już edycja charytatywnego biegu biznesowego w formie sztafety, jest pierwszą  

w której udział wzięła Fundacja ITAKA. Dystans do przebiegnięcia dla całej sztafety to 21 km, co 

oznacza, że każdy zawodnik miał do pokonania 4,2 km. Na mecie wszyscy zawodnicy otrzymali 

pamiątkowe medale. 

Zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w akcję charytatywną innej organizacji dlatego, że pomaganie 

innym to sens naszego istnienia. Jednocześnie zależało nam na zwróceniu uwagi na podopiecznych 

Fundacji ITAKA – zaginionych dzieci i ich rodzin. Po ukończonym biegu zamieniliśmy koszulki startowe 

na koszulki z wizerunkami naszych zaginionych. Była to także dla nas możliwość promocji numeru 116 

000 – Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka, pod którym udzielamy pomocy 

psychologicznej, poszukiwawczej i prawnej osobom, którym zaginęło dziecko. 
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4. Konferencja zorganizowana przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Policji, Komendę 

Główną Policji i Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP.  

Konferencja (23-24 maja 2017 r.) dotyczyła poszukiwania zaginionych dorosłych i dzieci zarówno na 

terenie Polski jak i poza granicami kraju. Fundacja ITAKA została zaproszona do wygłoszenie prelekcji 

w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. Szef Zespołu Poszukiwań Fundacji ITAKA miał 

okazję, przedstawić nasze działania w zakresie poszukiwań osób dorosłych  

i dzieci oraz funkcjonowania linii 116 000. Ponadto omówiliśmy sposób działania nowej platformy do 

identyfikacji zwłok.  

Podczas konferencji poruszono istotny problem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także 

międzynarodowej wymiany informacji, profilowania psychologicznego i funkcjonowania w Polsce  

i za granicą systemu Child Alert/Amber Alert. Konferencja była spotkaniem wyłącznie eksperckim. 

5. Konferencje międzynarodowe  

Argentyna 

Fundacja ITAKA jest członkiem Global Missing Children Netwoork utworzonej przez amerykańską 

organizację ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children). Corocznie organizowane 

przez tą organizację międzynarodowe konferencje służą przede wszystkim nawiązaniu bezpośrednich 

osobistych kontaktów członków sieci i wymianie doświadczeń. Itaka od 4 lat bierze udział w tych 

konferencjach.  W 2017 roku konferencja odbyła się w Argentynie. Wzięła w niej udział prezes zarządu 

Fundacji ITAKA, Alicja Tomaszewska.  
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Serbia 

W dniu 15 września 2017 r. przedstawiciele Fundacji ITAKA na zaproszenie organizatora Fundacija 

Tijana Jurić, wzięli udział w konferencji na temat „Bezpieczeństwa i odpowiedzialności w ochronie 

dzieci”. Konferencja odbyła się w Serbii. Mieliśmy okazję podzielić się naszymi doświadczeniami 

związanymi z wprowadzeniem w Polsce Systemu Child Alert, a także w temacie prowadzenia Telefonu 

116 000 w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. 

   

  

Niemcy 

Fundacja ITAKA jest partnerem w międzynarodowym eksperckim projekcie LEPCA (Lawyers in Europe 

on Parental Child Abduction. Projekt ma na celu szkolenia prawników w temacie porwań rodzicielskich 

oraz rozwój współpracy między organizacjami zajmującymi się tym tematem. W dniach 26-27 stycznia 
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2017 roku, dwie prawniczki Fundacji ITAKA wzięły udział w Konferencji LEPCA I, która odbyła się  

w Berlinie.   

Udział w Konferencji oraz poprzedzających ją webinarach poszerzył wiedzę prawników Fundacji. Dzięki 

zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie w lepszym zakresie wspomagać rodziców zmagających 

się z porwaniem rodzicielskim, którzy zgłaszają się dzwoniąc na linię 116 000 oraz kontaktując się z 

Fundacją via e-mail. 

 

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 

Cel szkolenia: 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, 
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pracownicy ośrodków wsparcia, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z regionu inne osoby 

pracujące z młodzieżą. 

 

3. „JAŚ W LESIE” 

Celem 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: 

 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” 
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Cel szkolenia: promocja bezpiecznych zachowań wśród starszych dzieci oraz ich edukacja w temacie 

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

 

Cel szkolenia: 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. 

 

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. 

 

Przeciwdziałanie: 

 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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PLANY NA ROK 2018 

 

1. Zamierzamy zbadać zjawisko zaginięć w Polsce i na świecie we współpracy z instytucjami 

badawczymi. Będzie to przygotowaniem do uregulowania zjawiska za pomocą ustawy o 

osobach zaginionych, w tym zaginionych dzieci. 

2. Wzmocnimy krajową współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

3. Będziemy rozwijać narzędzie do identyfikacji NN zwłok. 

4. Zrobimy remont lokalu. 

5. Zamierzamy zająć się archiwizacją dokumentów Itaki. 

 

 

 


