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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. W 2019 r. w internetowej Bazie Danych 
Osób Zaginionych Fundacji ITAKA zarejestrowaliśmy 718 zgłoszeń osób zaginionych.  

W 2019 roku przychodzących rozmów na numer 116 000 było 1 598. Nasi psychologowie udzielili 
ponad 400 porad. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zarejestrowaliśmy 140 zaginięć 
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nieletnich. W tym czasie udało nam się odnaleźć 107 z nich. Zarejestrowaliśmy także 96 porwań 
rodzicielskich.  

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 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 
– 116 000, 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 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 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 i Orange Polska S.A. 

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

Cel: 

• 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. 

Czas realizacji: 01.10.2017 – 31.12.2020. 

Osiągnięte cele: 

• Specjaliści „Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego” w 2019 roku odebrali ponad 
23 tys. połączeń telefonicznych. 

• Specjaliście Centrum Wsparcia w 2019 r. wykonali 183 interwencje kryzysowe, w których zagrożone 
było ludzkie życie. 

• Stworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych placówek pomocowych.  

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 
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• Baza danych placówek pomocowych na terenie całej Polski 

Projekt finansowany przez: Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016-2020. 

 
3. Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego „Profilaktyka zdrowia psychicznego 
w szkole – myślimy pozytywnie” – „Linia dzieciom”. 

Fundacja realizowała również zadania pt.: „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy 
pozytywnie”. 

Cele: 

• Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego 
uwarunkowań. 

• Kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, 
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

Zakres działań: 

Fundacja uruchomiła i prowadzi całodobową bezpłatną infolinii dla dzieci i młodzieży, rodziców  
i nauczycieli ws. zdrowia psychicznego dzieci. Fachowej pomocy udzielają psychologowie dyżurujący 
pod numerem telefonu 800 080 222, a w wyznaczonych terminach pedagodzy i prawnicy. Grafik 
dyżurów dostępny jest na stronie projektu. 

Czas realizacji: 16.09.2019 – 31.12.2020.  

W ramach Linii Dzieciom funkcjonują: 

• Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 080 222, bezpłatna linia, która działa 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu 

• E-mail: porady@liniadzieciom.pl, prawnik@liniadzieciom.pl, pedagog@liniadzieciom.pl 

• Strona www.liniadzieciom.pl i czat 

Osiągnięte cele: 

• W 2019 roku (październik – grudzień) było 3715 połączeń w tym 2336 telefonów od dorosłych, 1106 
telefonów od dzieci i 37 czatów/mail od dorosłych i 236 czatów/mail od dzieci.  

 
Projekt finansowany przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020. 

 

4. Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych 
służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych – 
GOSPOSTRATEG. 

Fundacja realizowała projekt 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”. 
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Cele: 

• 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. 

Zakres działań: 

• Analiza i opracowanie dynamiki, struktury, typologii i geografii zaginięć. 

• Analiza prawnych i instytucjonalnych aspektów poszukiwań. 

• Analiza kryminologicznych i wiktymologicznych aspektów zaginięć. 

• Inwentaryzacja metod poszukiwań osób zaginionych, osób o nieustalonej tożsamości i nieznanych 
zwłok. 

• Analiza „dobrych praktyk” w oparciu o doświadczenia innych państw na rzecz opracowania 
sposobów przeciwdziałania zaginięciom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. 

• Określenie sytuacji prawnej zaginionego oraz bliskich zaginionego, opracowanie monografii. 

• Opracowanie rozwiązań informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań identyfikacji 
oraz wsparciu bliskich osób zaginionych. 

• Opracowanie modelu służącego doskonaleniu poszukiwań, identyfikacji osób zaginionych 
oraz wsparciu ich bliskich, w tym opracowanie postulatów de lege lata i de lege ferenda w obszarze 
poszukiwania osób zaginionych oraz ich bliskich. 
 
W ramach projektu zorganizowana została przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi 
Zaginionych konferencja naukowa w listopadzie 2019 r.  

Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Czas realizacji zadania: 01.01.2019 – 31.12.2021 

 

5. Realizacja zadania z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PROO 
Priorytet 1a w ramach Narodowego Instytutu Wolności. 

Fundacja realizowała zadania z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z Funduszu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod tytułem: Rozwój instytucjonalny 
i organizacyjny fundacji w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego w ramach Narodowego Instytutu 
Wolności. Edycja 2019. 

Cel: 
 
Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. 

Zakres działań: 

• Poradnictwo psychologiczne i prawne. 

• Działania poszukiwawcze. 

• Doposażenie stanowisk pracy. 

• Kampania promocyjno-informacyjna i spoty reklamowe. 

• Spotkanie/konferencja, szkolenie medialne. 

• Rozszerzenie zakresu monitoringu w internecie. 



• Budowanie sieci z grupami poszukiwawczymi. 

• Stworzenie platformy weryfikacji bieżącego statusu zaginięcia. 

Podmiot finansujący i zlecający: Fundusz Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego dla Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

1.  21 marca – Dzień Wagarowicza – edukujemy jak rozmawiać z nastolatkami 
 

Tradycyjnie, pierwszego dnia wiosny zwracaliśmy uwagę na problem ucieczek nastolatków. Według 
danych policji, każdego roku, z domu ucieka kilka tysięcy nastolatków.  
 
Większość z nich odnajduje się w przeciągu kilku dni, ale bywa też tak, że młodzi ludzie znikają na całe 
tygodnie, miesiące a nawet lata. To, co w przypadku pierwszego dnia wiosny bywa zabawą, może łatwo 
przekształcić się w bardzo groźną i niebezpieczną sytuację. Przyczyny tego typu zachowań mogą być 
bardzo różnorodne. Często, właśnie wiosną, dochodzi do eskalacji napięć i emocji, które towarzyszą 
młodemu człowiekowi przez cały rok. Uciekają zarówno dzieci z tzw. „dobrych domów”, jak i te 
z „rodzin z problemami”. Zjawisko dotyczy zarówno nastolatków z dużych miast, jak i z małych 
miejscowości. Według statystyk aż 80% wszystkich „uciekinierów” to dziewczęta. 
 

2.  10 kwietnia - Darkness Into Light 2019 – akcja solidarności z chorującymi na depresję 
 

Z dumą dołączyliśmy do ogólnoświatowej kampanii przeciwko depresji. Wspieraliśmy wydarzenie 
Darkness Into Light, które odbywało się w 40 miejscach na 5 kontynentach, w tym z naszym udziałem 
także w Warszawie. 
 
Każdy mógł dołączyć się do tej szczególnej inicjatywy. Wydarzenie rozpoczęło się nad ranem 11 maja 
(sobota), tuż przed wschodem słońca. Spacerując w kierunku dającego nową nadzieję dnia, uczestnicy 
spaceru okażą solidarność z osobami cierpiącymi na depresję. Wszystko miało miejsce na terenie 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na warszawskim Ursynowie. Uczestnicy przeszli dystans 5 
km, wielu z nich przyniosło ze sobą lampki i świece. Zebrane środki zostały przekazane na kampanię 
Stop Depresji, czyli na wsparcie działań Fundacji ITAKA na rzecz pomocy osobom z depresją. 
 

 
  
 
 

  



3. 25 maja - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego - sytuacja dziecka podczas 
rozstania rodziców 
 
25 maja Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, jak co roku, był okazją dla Fundacji ITAKA –
do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem zaginięć dzieci. Policja rocznie rejestruje 7 tysięcy 
zgłoszeń dotyczących zaginięć osób poniżej 17 roku życia, z czego około 1500 dzieci poniżej 13 roku 
życia. Przyczyny są różne w zależności od grupy wiekowej, której to zjawisko dotyczy. Tym razem 
mówiliśmy o porwaniach rodzicielskich. 
 
Rozstania rodziców bardzo często powodują niepotrzebne cierpienie dzieci. Małoletnia ofiara staje się 
kartą przetargową, traktowaną jako narzędzie w walce między rodzicami. Coraz częściej zdarza się, 
że w konsekwencji niewłaściwych zachowań osób dorosłych dochodzi do zjawiska określanego 
mianem porwania rodzicielskiego. Jest to sytuacja w której jedno z rodziców bez woli i wiedzy drugiego 
zabiera dziecko, pozbawiając tym samym dziecko oraz drugiego rodzica możliwości kontaktu.  
W ramach współpracy różnych organizacji pozarządowych, Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Rzecznika 
Praw Obywatelskich powstał poradnik pt.: „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania 
rodziców”, w którym opisane zostały dobre praktyki w zakresie pomocy rodzicom i dzieciom. 
Standardy powinny służyć ochronie potrzeb i interesów dziecka. Poradnik można pobrać 
ze strony: www.standardyrozstania.pl.  
 

4. Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Zaginionych. 

Wraz z Wydawnictwem Dwukropek przygotowaliśmy konkurs dla przedszkoli oraz grup 
przedszkolnych. Wystarczyło nagrać maksymalnie 5-minutowy film z odpowiedziami dzieci na 
pytania konkursowe dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych. Nagrodą główną były warsztaty 
przeprowadzone przez psychologów Fundacja Itaka + zestaw książek od Wydawnictwa 
Dwukropek. Zwycięską placówką zostało Przedszkole Ekologiczno - Językowe "Poziomka" z 
Włynkówka.  

   

 
4. 26 lipca - Gdzie jest Andrzej?, czyli Strefa Fundacji ITAKA na Pol’and’Rock Festival 2019 
 

Wraz z pomysłodawca i organizatorem akcji, agencją Horeca Group, stworzyliśmy na terenie festiwalu  
Pol’and’Rock strefę warsztatowo – dyskusyjną oraz zorganizowaliśmy kampanię na styku online 
i offline pod hasłem „Gdzie jest Andrzej?” 

Zorganizowaliśmy strefę edukacyjną na największym festiwalu muzycznym w Polsce. Corocznie 
Pol’and’Rock Festival odwiedza blisko 800 tysięcy fanów muzyki, w większości młodych ludzi. 
Uczestnicy festiwalu mieli możliwość rozmowy z psychologiem o tym, o czym często trudno rozmawiać 
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z przyjacielem, partnerem czy rodzicem. Do dyspozycji młodych ludzi jest zespół psychologów 
i prawnik Fundacji ITAKA, którzy wysłuchają, doradzą i podpowiedzą, co robić nawet w tych 
najtrudniejszych sytuacjach. Specjaliści Fundacji przygotowali także warsztaty i wykłady z zakresu 
bardzo zróżnicowanej tematyki dotyczącej zarówno zaginięć, ale także problemów nastolatków jak 
i osób dorosłych.  

Sercem festiwalowej strefy była instalacja – latarnia. Górująca nad terenem imprezy stanowi punkt 
spotkań oraz orientacji w przestrzeni festiwalu. Była to również miejsce do zostawiania wiadomości 
innym festiwalowiczom. Drugim ważnym punktem była także galeria zaginionych – miejsce 
umieszczenia zdjęć i informacji o aktualnie poszukiwanych osobach przez Fundację ITAKA. Trzecią 
strefą była strefa foto, z festiwalowo pomalowanymi, kolorowymi manekinami. Można w niej zrobić 
sobie z selfie lub fotkę ze znajomymi. Kolorowe manekiny posłużyły w kampanii marketingowej 
do pokazania problemu zaginięć młodych ludzi w Polsce. 

  

 
 
  



5. Akcja #10YearChallenge – nagłaśniamy sytuację osób długotrwale zaginionych 
 
W ramach internetowej akcji #10YearChallenge mogliśmy obserwować, jak przez ostatnie 10 lat 
zmieniał się świat wokół nas. Dla rodzin długotrwale zaginionych te lata były czasem pustki i cierpienia, 
z powodu braku najbliższej im osoby. Postanowiliśmy dołączyć do akcji, aby po raz kolejny nagłośnić 
zaginięcia sprzed lat i zwrócić uwagę na sytuację osób, które od ponad dekady poszukują swoich 
bliskich. 
 
Wzięliśmy udział we wspólnej inicjatywie organizacji poszukujących osób zaginionych, zrzeszonych 
w europejskiej sieci Missing Children Europe. W ramach akcji publikowaliśmy dwa zdjęcia – pierwsze 
zdjęcie przedstawia osobę w wieku jej zaginięcia a drugie jej progresję wiekową, czyli prawdopodobny 
wygląd osoby zaginionej po upływie 10 latach. Grafika opatrzona jest 
hashtagiem  #10YearChallenge i umieszczana na Facebooku. Swoje zdjęcia z tym motywem zamieściło 
w sieci ponad 2 miliony osób. Do tego trendu dołączały także organizacje pozarządowe, w tym również 
Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Progresje wiekowe, które publikowaliśmy 
przygotowane były przez ekspertów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przy 
wykorzystaniu najnowszych technologii.  

 

6. 14 października - Dzień mediacji, czyli mediacje rodzinne najlepszym rozwiązaniem 
w interesie dziecka 

14 października rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Mediacji, którego celem była promocja tego 
sposobu rozwiązywania sporów, również w przypadku porwań rodzicielskich. W Europie ciągle zbyt 
rzadko wykorzystuje się ten instrument. Badania przeprowadzone przez organizację Missing Children 
Europe potwierdzają, że dzieciom bardzo zależy na pokojowym rozwiązaniu konfliktów pomiędzy 
rodzicami. W tym tygodniu, dzieci w całej Europie za pomocą Snapchata, mogły pokazać, że zależy im 
właśnie na takim rozwiązaniu. 

 

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

I Konferencje Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych  

1. VIII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA  

20 listopada 2019 r. odbyła się w Warszawie VIII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji 
ITAKA pt. „SYSTEMY ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I INSTYTUCJONALNYCH W POSZUKIWANIU OSÓB 
ZAGINIONYCH W POLSCE I POZA GRANICAMI KRAJU”. Konferencja przeznaczona była dla ekspertów 
zajmujących się tematyką zaginięć w Polsce i na świecie. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz 
oraz służb mundurowych, ambasadorzy i dyplomaci, jak i pracownicy organizacji pozarządowych, 
a także grup ratowniczych. Tematyka wystąpień osadzona była w kontekście międzynarodowym 
i dotyczyła rozwiązań prawnych i instytucjonalnych wykorzystywanych do poszukiwania osób 
zaginionych. 
 
Punktem wyjścia była prezentacja projektu „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, 
instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu 
bliskich osób zaginionych w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych 
GOSPOSTRATEG”, którą omówiła prezes Fundacji ITAKA, Alicja Tomaszewska. W kolejnej częściach 



konferencji mogliśmy wysłuchać prezentacji dot. problemu handlu ludźmi. Swoje wystąpienia 
zaprezentowały sierż. sztab. Agnieszka Sambor z KWP w Radomiu oraz prezes Fundacji La Strada Irena 
Dawid-Olczyk. Po przerwie przyjrzeliśmy się aspektom poszukiwań międzynarodowych. Sesję 
rozpoczął Dmytro Horban z Ambasady Ukrainy z wystąpieniem Problem zaginięć obywateli ukraińskich 
na terenie Polski. Następne dwa wystąpienia przedstawione zostały przez policjantki z Biura 
Współpracy Międzynarodowej KGP Policji – podkom. Anetę Wilewską oraz mł. insp. Jolantę Stalmach-
Chylińską. O konwencji haskiej, w kontekście porwań rodzicielskich, opowiadała ekspert-praktyk adw. 
Agnieszka Swaczyna. Swoje badania statystyczne, przygotowane na podstawie analizy danych KGP, 
z lat 2000-2017 zaprezentowała też dr Iwona Schab z SGH. Dzięki temu wystąpieniu, mogliśmy 
przyjrzeć się wzorcom behawioralnym zaginięć w Polsce. Ostatnią prezentacją tego dnia była 
prelekcja Martyny Lesicy z Konsulatu RP w Londynie, która opowiadała o zaginięciach Polaków 
w Wielkiej Brytanii. 

     

 

2. „Podwieczorek dla ITAKI” połączony z obchodami 20-lecia Fundacji 

„Podwieczorek dla ITAKI” w roku 2019 był wyjątkowy, gdyż połączony ze spotkaniem z okazji 20-lecia 
istnienia Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. 
 
Zaproszeni goście mogli z tej okazji, w mniej formalnej atmosferze, posłuchać krótkiego 
podsumowania działalności 20-lecia pracy Fundacji, w postaci interaktywnej prezentacji. Podczas 
spotkania prezeski Fundacji otrzymały symboliczne nagrody i podziękowania.  



 

  

3. Konferencja podsumowująca II rok działalności Centrum Wsparcia 

5 grudnia odbyła się konferencja na zakończenie II roku działalności projektu „Centrum Wsparcia dla 
osób w stanie kryzysu psychicznego”. Realizatorem zadania jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. 
 
Centrum Wsparcia to jedyne w Polsce 24-godzinne, bezpłatne centrum udzielające porad w kryzysie 
psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie-specjaliści, gotowi wysłuchać 
i pomóc w najtrudniejszych życiowych sytuacjach, niejednokrotnie ratując ludzkie życie. 

5 grudnia miała miejsce konferencja pt. „Doświadczenia w zakresie prowadzenia Centrum Wsparcia 
dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na syndrom 
presuicydalny”. Punktem wyjścia była chęć wymiany doświadczeń na temat pomocy udzielanej różnym 
grupom społecznym w ramach działalności Centrum. Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia 
koordynatorów Filipa Matuszewskiego i Magdaleny Malison, którzy podsumowali kolejny rok 
działalności projektu, przedstawiając m.in. statystyki i historie osób, którym udało się pomóc. 
Następnie wprowadzenie do trudnej tematyki samobójstw zaprezentowała dr Halszka Witkowska, 
koordynatorka kampanii Życie warte jest rozmowy, której celem jest zmiana języka, jakim posługujemy 
się mówiąc o samobójstwach, czyli próba przełamania społecznego tematu tabu. Kolejnym 
wystąpieniem była prelekcja Izabeli Solarskiej, Naczelnika Wydziału Psychologów Policyjnych 
z Komendy Głównej Policji. Podczas dalszej części konferencji, mogliśmy wysłuchać również referatu 
dr Tomasza Rajtara, który przybliżył pracę Instytutu Ekspertyz Sądowych, który bada m.in. przyczyny 
samobójstw nastolatków. W następnej prezentacji omówiono znaczenie Internetu w kontekście takich 
zachowań. Autorem prezentacji był dr Andrzej Gawliński. Ostatnią prelekcję wygłosił 
seksuolog dr Andrzej Depko, który skupił się na problematyce dysforii płciowej wśród osób 
zagrożonych zamachem samobójczym. 

II Konferencje i wydarzenia zewnętrzne 

1. Konferencja KGP na temat handlu ludźmi 
 

21 lutego Anna Jurkiewicz, Wiceprezes Fundacji ITAKA wzięła udział w konferencji pt. „Osiągnięcia 
i wyzwania polskiej policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi”. 

Spotkanie w Komendzie Głównej Policji zorganizowano w piątą rocznicę powołania działającego przy 
KGP Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi. Specjalny wydział powstał m.in. w ramach implementacji 
przepisów unijnych oraz w wyniku nasilania się tego zjawiska w Polsce. Jego celem jest zwalczanie 



przestępczości związanej z handlem ludźmi oraz koordynowanie prac różnych jednostek w ramach 
struktur policyjnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele policji, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, prokuratorzy, pracownicy Ambasady USA i Wielkiej Brytanii, naukowcy, 
działacze organizacji pozarządowych a także przedstawiciel episkopatu. 

2. Konferencja naukowa „Przestępczość – w kręgu zła” 
 

16-17 maja przedstawiciele Fundacji ITAKA wzięli udział w konferencji naukowej obejmującej 
najnowsze zagadnienia kryminalne i osiągnięcia naukowe w dziedzinach: profilowania kryminalnego, 
psychologii kłamstwa, przemocy w internecie, przestępstw seksualnych czy samobójstw. 

Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu w dniach 16-17 maja b.r. z wykładami wystąpiło kilkunastu 
specjalistów w różnych dziedzinach: kryminalistycy, psycholodzy, dziennikarze śledczy, specjaliści 
medycyny sądowej, pracownicy więziennictwa i biegli z zakresu nauk sądowych. Tematyka konferencji 
dotyczyła szeroko pojętych zagadnień związanych z psychokryminalistyką.  

 

3. Spotkanie dyrektorów szkół 
 
23 maja 2019 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się narada dyrektorów 
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas spotkania prelekcję wygłosiła Anna Jurkiewicz, 
Wiceprezes Fundacji ITAKA. 

 
4. Konferencja CPOZ KGP z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego 

24 maja 2019 r. przedstawiciele Fundacji ITAKA wzięli udział w konferencji "System Poszukiwań Osób 
Zaginionych Wyzwania XXI wieku". Organizatorami konferencji były Centrum Poszukiwań Osób 
Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

W konferencji wzięli udział liczni eksperci: przedstawiciele Policji i innych służb, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, środowisk naukowych, grup poszukiwawczo-ratowniczych, organizacji 
pozarządowych oraz zaproszeni goście (także z zagranicy) – łącznie około 100 osób. Mecenas Anna 
Szeremeti, prawnik Fundacji wzięła udział w podsumowującym wydarzenie panelu dyskusyjnym. 



 

 
5. Konferencja nt. bezdomności 
 

13 czerwca b.r. przedstawicielki Fundacji ITAKA wzięły udział w „Konferencji nt. bezdomności 
oraz handlu ludźmi” organizowanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 
Uczestnicy konferencji mogli przyjrzeć się różnym aspektom bezdomności i handlu ludźmi. 
W spotkaniu oprócz przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego udział wzięli również pracownicy 
administracji centralnej, policji, organizacji pozarządowych oraz licznych placówek pomocowych. 
Konferencję rozpoczęło wystąpienie p. Justyny Pawlak, Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy 
i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

  

6. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich 

17 czerwca przedstawiciele Fundacji ITAKA wzięli udział w konferencji na temat „Standardów pomocy 
dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Gospodarzem spotkania był Rzecznik Praw Obywatelskich. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele forum organizacji pozarządowych, które przygotowały 
poradnik dla rodziców i profesjonalistów, zaangażowanych w pracę na rzecz dzieci. Spotkanie 
otworzyła zastępczyni RPO dr Hanna Machińska, w wydarzeniu wziął także udział Mikołaj Pawlak, 
Rzecznik Praw Dziecka. Od lat jednym z głównych działań Fundacji ITAKA jest profilaktyka podobnych 
zjawisk, określanych mianem porwań rodzicielskich oraz angażowanie się w działania na rzecz dobra 
dziecka. Niestety, mimo wagi problemu, do tej pory nie udało się opracowano spójnego modelu 
działania w sytuacji rozstania rodziców. Dlatego też forum organizacji pozarządowych, zajmujące się 
pomocą dziecku, którego rodzice decydują się rozstać, wypracowało standardy, które wszystkim 
zainteresowanym pozwolą lepiej zadbać o dobro małoletniego. W debacie na ten temat wzięli udział 
specjaliści-praktycy, na co dzień pracujący z dziećmi. 



 

7. Jak pisać o samobójstwach? – Spotkanie ekspertów 

1 lipca przedstawiciele Fundacji ITAKA wzięli udział w spotkaniu dla przedstawicieli mediów, 
odbywającym się w ramach kampanii „Życie warte jest rozmowy”. Eksperci i dziennikarze debatowali 
o tym, jak mądrze pisać o samobójstwach i niebezpiecznych zachowaniach w prasie i internecie. 
 
Spotkanie miało tytuł: „Informować/ratować?” i odbyło się w siedzibie Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Głównym tematem spotkania była polityka informacyjna mediów w kontekście 
samobójstw. W trakcie obrad omawiano możliwości zapobiegania samobójstwom za pomocą środków 
masowego przekazu, złożony problem zachowań samobójczych w przestrzeni Internetu, jak również 
kwestię właściwego korzystania z poradników opracowanych przez specjalistów WHO i Ministerstwo 
Zdrowia. Fundacja ITAKA realizująca projekt „Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego”, była oficjalnym partnerem tego wydarzenia. 

8. Największe w Polsce manewry poszukiwawcze 

3 września Prezes Fundacji ITAKA Alicja Tomaszewska wzięła udział w obchodach Międzynarodowego 
Dnia Osoby Zaginionej i Poszukiwanej w Ostrowie Wielkopolskim. Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy w Ostrowie Wielkopolskim. 

W ramach obchodów zorganizowano konferencję na temat poszukiwań i problematyce zaginięć, 
która odbyła się w Ostrowskim Centrum Kultury. Dodatkowymi atrakcją był piknik połączony 
z manewrami służb poszukiwawczo-ratowniczych. W manewrach wzięły udział różnego rodzaju 
jednostki i grupy, w tym straż pożarna PSP i OSP, policja, wojsko polskie, grupa Terytorialsi, 
ratownictwo medyczne, grupy poszukiwawczo-ratownicze, w tym grupy z psami tropiącymi 
oraz zaproszeni goście i wolontariusze. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Zbigniew 
Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski. 

  



9. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom  

10 września obchodzony był Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z tej okazji w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się kolejna odsłona Wykładów Otwartych zorganizowanych 
w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”. Partnerem akcji jest Fundacja ITAKA – 
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. 

Głównym celem konferencji było przybliżenie szerokiej publiczności podstawowej wiedzy na temat 
zapobiegania samobójstwom w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej ilości samobójstw 
wśród mężczyzn. Organizatorami Wydarzenia były Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie 
Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu 
Warszawskiego. Podczas wydarzenia zaprezentowano również spot kampanijny pod tytułem: „Ile 
warte jest 60 sekund”. 

 

   

10. Kampania „Twarze Depresji”  

18 września już po raz 9. zainaugurowano kampanię „Twarze Depresji. Nie Oceniam. Akceptuję”, 
poświęconą depresji i samobójstwom. Fundacja ITAKA była partnerem kampanii. W spotkaniu 
na Uniwersytecie SWPS wzięli udział specjaliści – psychiatrzy i psychologowie, jak i osoby z pierwszych 
stron gazet. W tym roku do grona ambasadorów kampanii dołączył niezwykle utytułowany lekkoatleta 
Marek Plawgo. Ambasadorami 9. edycji kampanii są również: Ewa Błaszczyk, Bożena Dykiel, Krystyna 
Czubówna, Marta Kielczyk, Krzysztof Cugowski, Piotr Zelt i Tomasz Jastrun. 

 

11. Konferencja „Edukuj – wspieraj – bądź” 



14 października przedstawiciele Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych wzięli udział 
w wydarzeniu „Edukuj- wspieraj- bądź”, które odbywa się w ramach kampanii „Życie warte jest 
rozmowy”. 

W siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie odbywał się 
Dzień Wykładów Otwartych pod hasłem: „Edukuj – wspieraj – bądź. Profilaktyka samobójstw wśród 
dzieci i młodzieży”. Wydarzenie organizowały Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie 
Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

12. X Krakowska Konferencji Psychologii Sądowej 

W dniach 26-27 października przedstawicielki Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 
wzięły udział w X Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej. 

Organizatorami wydarzenia były Katedra Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz 
z Instytutem Psychologii UJ, Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ 
oraz Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej jest 
największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które 
jest poświęcone zagadnieniom na styku psychologii, prawa oraz psychiatrii. 

13. Konferencja o samobójstwach w kulturze 

22 listopada w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” w siedzibie Związku Polskich 
Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie odbyły się Wykłady Otwarte 
pod hasłem: „Kultura(l)nie o życiu: samobójstwo w zwierciadle kultury” poświęcone zagadnieniu 
samobójstwa i sposobom przedstawiania go w dziełach kultury. 

Wydarzenie zorganizowano w ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii 
oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu 
Warszawskiego. Współorganizatorem wydarzenia jest również Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

1. Spotkanie w Komisji Europejskiej 

Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA, jako przedstawicielka jednej z ponad 100 organizacji, brała 
udział 24 października w Brukseli w konferencji i spotkaniach poświęconych prawom dzieci, 
których organizatorem była Komisja Europejska. Spotkanie miało tytuł: „Funding for the rights of the 
child under the rights, equality and citizenship programme”. 



   

 
2. Spotkanie Missing Children Europe 

 
Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA, wzięła 2 października w Brukseli udział w prezentacji 

memorandum Missing Children Europe na lata 2019-2024. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych od wielu lat jest członkiem tej międzynarodowej organizacji, zrzeszającej linie 
pomocowe dedykowane dzieciom. Jednym z poruszanych tematów była współpraca międzynarodowa 
w zakresie telefonów „116”. Memorandum zostało zaprezentowane posłom do Parlamentu 
Europejskiego podczas oficjalnego spotkania. 

 

 

 

DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI 

ZEWNĘTRZNYMI 
 

1. Współpraca z Cracovią 

Fundacja ITAKA nawiązała współpracę z klubem piłkarskim Cravcovia. Od pierwszych dni lipca 
w mediach społecznościowych MKS Cracovia SSA pojawiały się wizerunki osób zaginionych dzieci i 
nastolatków zgłoszonych do Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Celem 
współpracy było poszerzenie grupy odbiorców informacji o zaginięciach oraz nagłośnienie samego 
problemu. Inspirację stanowiły działania podjęte przez włoskie AS Roma. 



 
W porozumieniu z organizacją klub publikował kilkanaście wizerunków osób zaginionych miesięcznie. 
Stały się one częścią treści, zamieszczanych w jego mediach społecznościowych. Kibic mógł natknąć się 
na nie między innymi w osobnych postach, czy też przed klipami wideo, promowanymi przez MKS 
Cracovia. 

Celem działania było poszerzenie grona odbiorców informacji o osobach zaginionych, a tym samym 
również nadać większy wymiar samemu problemowi zaginięć.  

 

2. Współpraca z graczami 

Fundacja ITAKA została partnerem charytatywnego wydarzenia speedrunningowego „Gramy Szybko, 
Pomagamy Skutecznie”. Speedrun to nagrywanie w całości, albo we fragmentach danej gry 
komputerowej z zamiarem jak najszybszego jej zakończenia. Fundusze z przeprowadzonej podczas 
wydarzenia zbiórki zostaną przekazane na konto Fundacji ITAKA. 

Impreza odbyła się w dniach 15-18 sierpnia 2019 r. Zmagania graczy można było śledzić ją na żywo 
w internecie . 

   

3. Fundacja ITAKA po raz pierwszy na Hackathonie 

W dniach 14-15 września najlepsi programiści z całej Polski mierzyli się z wyzwaniami, 
których rozwiązanie może mieć wpłynąć m.in. na codzienną pracę organizacji pozarządowych. 
Do udziału w Hackathonie organizatorzy zaprosili również Fundację ITAKA. 

„Hackaton” to nazwa powstała z połączenia dwóch słów – hack czyli hackować i thon od słowa 
marathon. Jest to szczególne wydarzenie, podczas którego programiści, informatycy i specjaliści IT 



spotykają się z pracownikami merytorycznymi z dużych instytucji i organizacji pozarządowych. Podczas 
takiego spotkania praktycy i teoretycy pracują wspólnie nad rozwiązaniem ważnych problemów. 
Specjaliści Fundacji wzięli udział w wydarzeniu jako mentorzy.  

 

4. Fundacja ITAKA partnerem spektaklu „Chciałbym nie być” Teatru Nowego w Poznaniu 

Fundacja ITAKA została partnerem spektaklu „Chciałbym nie być” w reżyserii Adama Ziajskiego 
w Teatrze Nowym w Poznaniu. „Dlaczego? Co się stało? Czy wróci?” – właśnie takie pytania bardzo 
często zadają rodziny osób zaginionych. Inspiracją dla reżysera spektaklu były prawdziwe historie osób 
zaginionych. To właśnie oni, zwykli ludzie są bohaterami przedstawienia. Czyjaś nauczycielka, czyjś 
brat, siostra, matka – temat zaginięcia może dotyczyć każdego. Reżyser spektaklu starał się uchwycić 
emocje towarzyszące zaginięciu – wstrząs, szok, niedowierzanie, traumę i poczucie winy, a także 
pustkę lub długo wyczekiwaną ulgę. Fundacja ITAKA prowadziła konsultacje w związku ze zjawiskiem  
zaginięć, a także pozyskiwała rodziny zaginionych do rozmowy z reżyserem w celu podzielenia się 
własnymi emocjami i doświadczeniami. 

 

5. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia autorstwa Marty Rebzdy "Płyń, Kapitanie, płyń..." w 
reżyserii Waldemara Modestowicza.  

Fundacja ITAKA zaangażowana była w projekt od samego początku. Historia oparta jest na losie osoby 
zaginbionej zgłoszonej do Fundacji. Konsultacje do słuchowiska robiła Wiceprezes Anna Jurkiewicz i 
Izabela Świergiel. Historia opowiada losy Krzysztofa, którego gra Grzegorz Damięcki. Jest on polonistą 
w jednym z warszawskich liceów. W wyniku życiowych perypetii pewnego dnia postanawia „zniknąć”. 
Na swojej drodze spotyka kapitana granego przez Mariana Opanię, który wraz z grupą bezdomnych 
buduje statek. Premiera odbyła się w Jedynce Polskiego Radia 15 grudnia 2019 r. 



 

 

SUKCESY I WYRÓŻNIENIA 

Fundacja ITAKA laureatem Złotego Spinacza – najważniejszej nagrody w branży PR 

6 grudnia poznaliśmy laureatów niezwykle prestiżowej nagrody „Złote Spinacze”.  Jest to najważniejsza 
nagroda w branży Public Relations. Statuetka w kategorii „Najlepszy event społeczny” trafiła 
do Fundacji ITAKA i agencji Horeca Group. Jury konkursu doceniło akcję #GdzieJestAndrzej? 
przygotowaną specjalnie na Pol’and’Rock Festiwal 2019. 

Organizatorem XVII edycji konkursu „Złote Spinacze” był Związek Firm Public Relations. Konkurs miał 
charakter otwarty i skierowany był do wszystkich podmiotów realizujących projekty z sektora public 
relations. Jego cel to podnoszenie standardów oraz zwiększanie profesjonalizmu branży. 
Kampania #GdzieJestAndrzej? 

  

 

Nominacja w 8. Edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu 

W kategorii "Działalność społeczna" nominowana była Prezes Fundacji ITAKA Alicja Tomaszewska. 
Nagrody nie udało się zdobyć, ale już sama nominacja była dla nas zaszczytem. 



 

PLANY 2020 

 

1. Prowadzenie telefonu interwencyjnego w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 
116 000 – kontynuacja działań 

• Prowadzenie poszukiwań zaginionych dzieci i nastolatków.  

• Udzielanie wsparcia rodzinom zaginionych dzieci.  

• Realizacja kampanii profilaktycznych na temat zaginięć  

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

• Organizacja i udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego 

• Promocja numeru 116 000 

 

2. Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia pn. Centrum Wsparcia – 
kontynuacja działań. 

• 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. 
 

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” – kontynuacja działań. 

• 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. 

4. Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego „Profilaktyka zdrowia psychicznego 
w szkole – myślimy pozytywnie” – „Linia dzieciom” – kontynuacja działań 

• Prowadzenie całodobowej linii wsparcia. 

• Udzielanie poradnictwa poprzez czat i mail. 



5. Realizacja zadania z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PROO 
Priorytet 1a w ramach Narodowego Instytutu Wolności - kontynuacja działań. 

• Poradnictwo psychologiczne i prawne. 

• Działania poszukiwawcze. 

• Doposażenie stanowisk pracy. 

• Budowanie sieci z grupami poszukiwawczymi. 

• Stworzenie platformy weryfikacji bieżącego statusu zaginięcia. 

6. Działania promocyjne i fundraisingowe 

Fundacje prowadzi stałe działania promocyjne i fundraisingowe.  

Na rok 2020 zaplanowane są duże, ogólnopolskie kampanie informacyjne na temat problemu zaginięć 

osób dorosłych jak i promocja numeru 116 000 (w social mediach i mediach tradycyjnych). Liczymy na 

to, że takie działanie wpłynie na pozyskanie środków na utrzymanie linii poszukiwawczych.  

Fundacja ITAKA planuje także zwiększenie aktywności w ramach Antydepresyjnego Telefonu Zaufania, 

który jest projektem realizowanym przez Fundację od 2001 r. z uwagi na fakt, że depresja jest jednym 

z najczęstszych powodów zaginięć. Fundacja planuje w 2020 roku szereg działań fundraisingowych w 

związku z zapewnieniem pomocy na tej linii naszym beneficjentom.  

Zaplanowane są także projekty kulturalne i artystyczne związane z realizowanymi przez Fundację 

projektami. 

 

 


