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Myślisz o ucieczce?
Co roku Policja odnotowuje prawie 9 tysięcy zgłoszeń zaginięć dzieci i 
nastolatków. Do Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 
zgłaszanych jest rocznie ok. 150-160 przypadków zaginięć osób w wieku 
do 17 lat. Znaczna większość zgłoszeń to ucieczki. Niewielu z nastoletnich 
„uciekinierów” zdaje sobie jednak sprawę z niebezpieczeństw, jakie wiążą 
się z takim rozwiązaniem.

Bywają dni, że wokół wszystko się wali i nie wiesz, jak poradzić sobie z 
narastającymi problemami?… Zdarza się, że czujesz się bezradny i zadajesz sobie 
pytanie, dlaczego Ciebie to właśnie spotkało?… 

Nie widzisz już żadnych możliwości rozwiązania trudnej sytuacji, w której się 
znalazłeś?…

…być może myślisz o ucieczce, jako jedynym wyjściu?

W życiu są różne, trudne sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć. Z niektórymi 
radzimy sobie sami, inne mogą nas przerastać. Zdarzają się takie chwile, że 
chcielibyśmy wszystko zostawić za sobą, po prostu zniknąć. Przyczyny mogą 
być różne: trudna sytuacja w domu, zapracowani rodzice, którym ciągle brakuje 
czasu dla rodziny, a zwłaszcza dla Ciebie, presja bycia najlepszym, przemoc 
fizyczna, psychiczna lub seksualna, trudne relacje z rówieśnikami lub z innymi 
bliskimi osobami, ciągłe kłótnie w domu, zawiedziona miłość czy po prostu chęć 
przeżycia przygody. To tylko niektóre z sytuacji, które mogą powodować silne 
emocje, przerastające możliwości radzenia sobie z nimi. Możliwe, że spotyka Cię 
krzywda ze strony osób najbliższych, którzy na co dzień powinni być wsparciem 
i dawać Ci poczucie bezpieczeństwa. Każda z tych sytuacji może sprawić, że 
jedynym rozwiązaniem, jakie wydaje Ci się możliwe, jest ucieczka.

Bywają dni, że wokół wszystko się wali i nie 
wiesz, jak poradzić sobie z narastającymi 
problemami? 
Zdarza się, że czujesz się bezradny i zadajesz 
sobie pytanie, dlaczego Ciebie to właśnie 
spotkało?



Myślisz o ucieczce?
To, co z założenia miało być przygodą lub rozwiązaniem problemów, może 
przynieść  przykre konsekwencje:

• Na swojej drodze możesz spotkać ludzi, którzy zechcą wykorzystać Twoją 
sytuację. Będą udawać przyjaciół po to, by zyskać Twoje zaufanie, a następnie 
wykorzystać je dla własnych korzyści. Zazwyczaj takie osoby nie są bezinteresowne.

• Przyjdzie moment, w którym skończą Ci się pieniądze nawet na podstawowe 
potrzeby (np. na jedzenie). Taka sytuacja może prowokować Ciebie lub osoby, które 
„chcą Ci przyjść z pomocą”, do popełniania przestępstw. Jako osoba niepełnoletnia 
nie możesz legalnie pracować bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

• Będziesz musiał zadbać o miejsce do spania. Jako uciekinier musisz albo 
kłamać (bo każda uczciwa osoba, którą spotkasz na swojej drodze ma obowiązek 
poinformować Policję o Twoim miejscu pobytu), albo narażać się na bezpośrednie 
fizyczne niebezpieczeństwo jeśli spotkasz osoby nieuczciwe.

• Możesz być poszukiwany przez Policję. Komunikaty oraz plakaty o zaginięciu 
będą pojawiać się w mediach, na portalach społecznościowych i w wielu innych 
miejscach. Możesz zobaczyć plakat ze swoim zdjęciem np. w środkach komunikacji 
miejskiej czy na słupach ogłoszeniowych. Taka sytuacja zmusi cię do ciągłego 
ukrywania się przed osobami, które mogłyby Cię rozpoznać. Czy chcesz się czuć 
jak przestępca?

• Uważaj na alkohol i narkotyki – pozornie mogą wydawać się ucieczką od 
rzeczywistości, jednak jest zupełnie odwrotnie – uzależnią Cię i mogą wprowadzić 
w środowiska przestępcze.

• Możesz paść ofiarą sekty. Członkowie takich grup często wykorzystują trudną 
sytuację młodych osób. Budują pozornie ciepłe i przyjacielskie relacje, składają 
nierealne obietnice i wymuszają zależność, z której później trudno jest się wycofać.

Co dzieje się, kiedy jesteś  
na ucieczce?
Problemy, od których uciekasz, nie rozwiążą się same podczas Twojej 
nieobecności. Ucieczka to tylko krótkotrwałe rozwiązanie, które może 
tylko przysporzyć Ci kolejnych problemów i zmartwień.

Twoi bliscy nie wiedzą, co się z Tobą dzieje. Twoi znajomi i przyjaciele są 
zdezorientowani. Najprawdopodobniej zostałeś zarejestrowany jako osoba 
zaginiona, a z uwagi na Twój wiek prowadzone są poszukiwania w trybie 
priorytetowym. Prawdopodobnie Twoje zaginięcie zostało również zgłoszone 
do Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która rozpoczęła 
aktywne poszukiwania i publikację Twojego wizerunku. 

Jeśli mierzysz się z jakimkolwiek problemem i nie wiesz, jak sobie z nim poradzić 
albo wstydzisz się lub boisz reakcji dorosłych, możesz zadzwonić pod bezpłatny 
i anonimowy numer Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - 
116 000. (tu logo telefonu z podpisem)

Wysłuchamy Twoich obaw i problemów i wspólnie z Tobą poszukamy rozwiązań. 
Zdajemy sobie sprawę, że decyzja o powrocie może być trudna i wzbudzać Twoje 
obawy. Pamiętaj, że pod Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka  
116 000 dyżurują osoby, które chcą pomóc Ci w poradzeniu sobie z sytuacją, w 
której się znajdujesz.

Zastanów się, czy w Twoim otoczeniu jest osoba dorosła, której możesz zaufać. 
To może być rodzic, nauczyciel, psycholog lub pedagog szkolny, babcia, wujek, 
sąsiadka, rodzic kolegi... Może być to osoba, z którą masz dobry kontakt i z 
którą czujesz się bezpiecznie. Jeśli uważasz, że w Twoim otoczeniu nie ma takiej 
osoby, porozmawiaj z Policjantem – funkcjonariusz ma obowiązek Cię wysłuchać 
i zareagować.



pretensjami. Być może właśnie takie reakcje otoczenia sprawiły, że Twój kolega czuje się samotny i myśli, 
że nikt go nie rozumie. Uważaj jednak, aby w przypływie solidarności ze swoim przyjacielem nie reagować 
zbyt emocjonalnie i nie pogłębiać jego poczucia krzywdy.

Powiedz koledze, jakie rozwiązania Tobie – osobie niezaangażowanej bezpośrednio w daną sytuację - 
przychodzą do głowy. Wspólnie łatwiej jest podjąć dobrą decyzję.

Uświadom przyjacielowi z jakimi zagrożeniami może się spotkać, jeśli jednak zdecyduje się na ucieczkę. 
Co zrobi w sytuacji, gdy skończą mu się pieniądze? Co zrobi, gdy będzie głodny i nie będzie miał gdzie spać? 
Jak może uchronić się przed osobami, które może spotkać, a które mogą mieć nieszczere intencje? Warto 
porozmawiać o konsekwencjach, bo być może pod wpływem emocji Twój przyjaciel wcześniej o nich nie 
pomyślał.

Zapewnij go, że nie jest z problemem sam i że pomożesz mu, na ile potrafisz, by znaleźć inne, bezpieczne 
dla niego rozwiązanie. Pamiętaj, że warto zachęcić go do kontaktu z osobą dorosłą, wspólnie możecie 
zastanowić się nad tym, komu moglibyście zaufać. 

Ucieczka niesie ze sobą wiele zagrożeń. Nie rozwiązuje problemu, przed którym dana osoba ucieka, a 
może spowodować kolejne, znacznie poważniejsze. Warto szukać innych rozwiązań. 

W razie wątpliwości nie bój się porozmawiać z kimś dorosłym. Zadzwoń pod bezpłatny i anonimowy 
numer Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116  000.

Gdy wiesz, że twój 
przyjaciel planuje 
ucieczkę
Co zrobić, gdy dowiesz się, że Twój przyjaciel lub 
kolega zamierza uciec z domu? Z jednej strony 
chcesz być lojalny wobec osoby, która opowiedziała 
Ci o swoich planach w zaufaniu, z drugiej jednak 
towarzyszy Ci przeczucie, że może wydarzyć się coś 
złego. 

Pojawiają się wątpliwości czy powinieneś komuś o 
tym powiedzieć i narazić się przyjacielowi, czy raczej 
zachować jego sekret. Kolega może uznać, że go 
zdradziłeś, może się obrazić lub przestać się do Ciebie 
odzywać. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak zareagować? 
To rzeczywiście jest dylemat i konieczność podjęcia 
niełatwych decyzji.

Przede wszystkim rozmawiaj. Zapytaj kolegę, co 
jest powodem, że chce to zrobić. Porozmawiaj o jego 
problemach. Często już sama rozmowa przynosi ulgę 
i pomaga spojrzeć na całą sprawę z innego punktu 
widzenia, z innej perspektywy. Uważnie go wysłuchaj, 
nie lekceważ, staraj się nie oceniać. Czasami to, co nam 
wydaje się małym problemem, dla drugiej osoby może 
być sytuacją nie do rozwiązania. Ocena często powoduje, 
że uciekamy od rozmowy, wycofujemy się i blokujemy 
przed rozmówcą lub przerzucamy się wzajemnymi 

Partnerem telefonu są: 



Kto może dzwonić?
Nieletni uciekinierzy, którzy potrzebują wsparcia

Rodzice i opiekunowie, którym zaginęło dziecko

Dziennikarze, policjanci i wszyscy inni, którzy mogą pomóc w poszukiwaniach

Numer 116 000 jest bezpłatny i działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Fundacji.  
116 000 jest wspólnym numerem telefonu w sprawie zaginionego dziecka dla całego obszaru Unii Europejskiej. 

Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Prawa, Równość i Obywatelstwo”. 
Odpowiedzialność za jej zawartość ponosi w całości Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Treści publikacji 

nie należy utożsamiać ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. 
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