
 

 

FUNDACJA ITAKA - CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W ROKU 2021 r. 

 

 

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. 

Kompleksową pomoc rodzinom zaginionych w poszukiwaniach oraz wsparcie psychologiczne, prawne 

i socjalne zapewniamy poprzez prowadzenie całodobowego ogólnopolskiego bezpłatnego telefonu 

interwencyjnego 116 000 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka oraz numeru  22 654 70 

70 – Linii Wsparcia dla Rodzin Osób Zaginionych oraz prowadzenie  Bazy Osób Zaginionych i Osób NN. 

Szczegółowe statystyki za 2022 r.: 

• Liczba zgłoszeń zaginięć małych dzieci i nieletnich zarejestrowanych w Bazie Danych 

Osób Zaginionych i Osób NN: 91 

• Liczba zgłoszeń zaginięć osób dorosłych zarejestrowanych w Bazie Danych Osób 

Zaginionych i Osób NN: 223 

• Liczba porad udzielanych rodzinom zaginionych w tym dzieci i osób 

starszych  rejestrowana za pomocą narzędzi IT- porady prawne, psychologiczne, 

poszukiwawcze- 1412 (liczba wszystkich kontaktów z rodziną: 2745, z policją: 816) 

• Liczba rozmów przychodzących na numer 116 000: 845 

• Liczba rozmów przychodzących na numer  22 654 70 70: 2930 

• Liczba wejść na www.zaginieni.pl: 

- liczba użytkowników: 150 212 

- liczba odsłon: 1 012 469 

• Liczba informacji prasowych oraz komunikatów w mediach dotyczących zaginionych 

zgłoszonych do ITAKI: 6084 

• Liczba wszystkich informacji w mediach dot. Działań Fundacji ITAKA: 25 341 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2021 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.  

http://www.zaginieni.pl/


● 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. 

● Osoby dzwoniące na numer 116 000 oraz Linię Wsparcia dla rodzin osób zaginionych 

otrzymują wsparcie poszukiwawcze, psychologiczne i prawne. Dzwoniącym przekazujemy 

również szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych ze zgłoszeniem zaginięcia.  

● W związku z pandemią zaobserwowaliśmy wzrost liczby telefonów związanych z porwaniami 

rodzicielskimi (ponad 150 spraw w 2021 r.) Wielu rodziców wykorzystywało pandemię do 

utrudniania kontaktu dziecka z drugim rodzicem.  

● Nasi prawnicy zaobserwowali również, że w okresie pandemii, spora liczba telefonów 

dotyczyła kwestii niezwiązanych bezpośrednio z zaginięciami, lecz po prostu spraw życiowych, 

które stały się dla wielu osób jeszcze bardziej skomplikowane.  

● Fundacja prowadzi Bazę Danych Osób Zaginionych i Bazę Danych Osób NN. Fundacja realizuje 

zadania zgodnie z wdrożonymi i podlegającymi cyklicznym przeglądom procedurami obsługi 

merytorycznej beneficjenta. Dane beneficjentów znajdują się w zgłoszonej do GIODO, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, bazie danych.  

● W Fundacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostało wdrożone RODO i powołany IODO.  

● Wszystkie osoby korzystające z baz zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych 

osobowych.  

● Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, w której skład wchodzi Polityka 

Bezpieczeństwa teleinformatycznego zapewniają minimalizację ryzyka wycieku danych  

w każdej z przetwarzanych form.  

● Nasi pracownicy dzięki swojemu doświadczeniu wiedzą co zrobić i według jakich procedur 

zareagować w przypadku zgłoszenia zaginięcia dziecka. Pracownik Fundacji jest w stałym 

kontakcie z policją, w tym z Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych KGP, a także z lokalnymi 

jednostkami policji w całym kraju. 

● Warto zauważyć, że obecnie wiele zaginięć ma charakter międzynarodowy. Rozwiązujemy 

coraz więcej takich spraw. Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która działa  

w międzynarodowej sieci organizacji zajmujących się zaginionymi dziećmi - Missing Children 

Europe (31 organizacji w 26 krajach). Dzięki temu możemy sprawnie reagować i brać udział  

w poszukiwaniach międzynarodowych.  

 

Projekt finansowany przez:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Orange Polska S.A. 

 

  



2. Prowadzenie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych 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 udzielali porad osobom w kryzysie. Centrum działało 365 dni w roku, 7 dni w 

tygodniu. Anonimową i bezpłatną pomoc można było otrzymać przez telefon, czat oraz e-mail. 

Linię obsługiwali psychologowie, psychiatrzy, prawnicy oraz inni eksperci, których zadaniem 

jest wskazywanie drogi wyjścia z trudnych sytuacji życiowych oraz wysłuchanie ludzkich trosk  

i dramatów. 

Osiągnięte cele: 

● Ponowne uruchomienie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego 

● Realizacja spotu link: https://www.youtube.com/watch?v=xV4dldOV-OU 

● Promocja linii 

● Obsługa beneficjentów 

 

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 

Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego. Z pomocy Centrum skorzystać może każda osoba, 

która borykała się z problemami i nie potrafi sobie z nimi poradzić.  

 

W ramach Centrum Wsparcia funkcjonuje: 

● Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222, bezpłatna linia, która działała 24 godziny na 

dobę przez 7 dni w tygodniu 

● E-mail: porady@liniawsparcia.pl 

● Strona www.centrumwsparcia.pl i czat 

● Możliwość spotkań online  

● Baza danych placówek pomocowych na terenie całej Polski 

 

Projekt finansowany przez: Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2021-2025. 

Czas realizacji: 01.12.2021 – 31.12.2025 



3. Prowadzenie projektu „Linia Dzieciom” 

Fundacja realizowała również zadania pt.: Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży związanych  

z izolacją społeczną spowodowaną stanem epidemii, w tym wspieranie rozwoju psychofizycznego 

w sytuacjach kryzysowych wywołanych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkół i placówek 

przez prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej, całodobowej, ogólnopolskiej infolinii 

interwencyjno-informacyjnej - „Linia dzieciom”. 

Cele: 

• profilaktyka problemów dzieci i młodzieży związanych z izolacją społeczną spowodowaną 

stanem epidemii, 

• wspieranie rozwoju psychofizycznego w sytuacjach kryzysów wywołanych szczególnymi 

warunkami funkcjonowania szkół i placówek. 

Zakres działań: 

Fundacja uruchomiła całodobową bezpłatną infolinię dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w 

prawie zdrowia psychicznego dzieci. Fachowej pomocy udzielali psychologowie dyżurujący pod 

numerem telefonu 800 080 222, a w wyznaczonych terminach pedagodzy i prawnicy. Grafik dyżurów 

dostępny był na stronie projektu. 

W ramach Linii Dzieciom funkcjonowało:  

● Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 080 222, bezpłatna linia, która działała 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 2021 roku (1 stycznia -31 maja) konsultanci odebrali  9625 połączeń w tym 5824 

telefonów od dorosłych, 2751 telefonów od dzieci. W przypadku czatów i maili odnotowano 

561kontaktów od dorosłych i 489 od dzieci.  

 

Projekt finansowany przez: Skarb Państwa, realizowany na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej 

Czas realizacji zadania: 07.01.2021 – 31.05.2021 

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”. 



Cele: 

● Prowadzenie badań dotyczących zjawiska zaginięcia we wszystkich jego aspektach. 

● Opracowanie i publikacja 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 i publikacja 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. 

  

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. 

Czas realizacji zadania: 01.10.2019 – 31.12.2021 

 

6. Realizacja na zlecenie Komisji Europejskiej projektu „RADAR – Running Away: Drivers, 

Awareness, Responses” (Nastoletnie ucieczki – przyczyny, zapobieganie, odpowiedzi). 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum organizacji pozarządowych pod kierownictwem Missing 

Children Europe we współpracy z Uniwersytetem w Liège oraz następującymi organizacjami 

pozarządowymi: 

● Fondation Pour Enfants Disparus Et Sexuelement Exploites (Belgia), 

● To Hamogelo Tou Paidiou (Grecja), 

● Stichting Child Helpline International (Holandia), 

● Instituto De Apoio À Criança (Portugalia), 

● Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych (Polska). 

 

Cele: 

● Badanie czynników powodujących ucieczki, organizowanie grup fokusowych z ekspertami, 

gromadzenie danych z numerów interwencyjnych i linii pomocowych, mapowanie 

interesariuszy oraz zbieranie najlepszych praktyk w zakresie prewencji ucieczek. 

● opracowywanie szkoleń i pakietów edukacyjnych dla organów ścigania i specjalistów z różnych 

sektorów (pomoc społeczna, edukacja) w oparciu o zbiór istniejących danych i dobrych 

praktyk.  

● Podnoszenie świadomości poprzez przeprowadzenie kampanii społecznych, dostarczanie 

narzędzi i opracowywanie kursu online (MOOC), w celu zrównoważonego rozpowszechniania 

wiedzy o najlepszych sposobach wykrywania, zapobiegania i reagowania na ucieczki 

nastolatków z naciskiem na zapewnienie wsparcia każdemu dziecku przed i po ucieczce z 

nastawieniem na ich pozytywne relacje z dorosłymi. 

 

Podmiot finansujący i zlecający: Komisja Europejska. 

Czas realizacji: 01.03.2020 – 28.02.2022 

  



7. Realizacja projektu pn. Centrum Wsparcia i Mediacji w ramach Programu Aktywni 

Obywatele 

Cel: 

• skuteczna ochrona praw dzieci do wychowania i kontaktu z obojgiem rodziców, a w wyniku 

którego zostanie zminimalizowane zjawisko porwań rodzicielskich. 

Zakres działań: 

• utworzenie Centrum Wsparcia i Mediacji; 

• realizacja działań informacyjnych i profilaktycznych minimalizujących zjawisko porwań 

rodzicielskich. 

Podmiot finansujący: środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na 

podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana 

Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli. 

 

Czas realizacji: 01.11.2021 – 31.01.2023 

 

9. Realizacja projektu: Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 

Prowadzenie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA. 

Cele: 

• Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychiatryczne osobom chorującym na depresję. 

• Poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne członkom rodzin osób chorych na depresję. 

Zakres działania: 

• Prowadzenie ogólnopolskiego Antydepresyjnego Telefonu Zaufania. 

• Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących funkcjonowania Antydepresyjnego Telefonu 

Zaufania. 

• Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących tematu depresji 

Podmiot finansujący: Bank BNP Paribas, Polpharma 

Czas realizacji: ciągły 

 

 



 

10. Realizacja projektu: Telefon Zaufania Młodych 

Prowadzenie Telefonu Zaufania Młodych, którego beneficjentem są dzieci, młodzież i osoby do 25 r. 

ż. Linia dedykowana przede wszystkim osobom należącym do tzw. Generacji Z. 

Cele: 

• Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących funkcjonowania Telefonu Zaufania Młodych 

• Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących tematu depresji. 

Zakres działania: 

● Prowadzenie ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Młodych, w ramach którego Fundacja 

prowadzi: telefon, czat i sesje online w pakietach po 5 spotkań na beneficjenta 

● Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących funkcjonowania Telefonu Zaufania Młodych 

● Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących tematu depresji 

 

Podmiot finansujący: LPP (RESERVED) 

Czas realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2022 

DZIAŁANIA i KAMPANIE PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE ZAGINIĘĆ 

KAMPANIA PORWANIA RODZICIELSKIE: 

Debata w związku z Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 

25 kwietnia to Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. W 2021 roku, w ramach współpracy 
organizacji zajmujących się pracą z rodziną, w tym tematem alienacji rodzicielskiej i porwań 
rodzicielskich, 25 kwietnia odbyła się debata pt. „Tylko MNIE kochaj – czyli alienacja rodzicielska 
oczami dziecka”. Wydarzenie zrealizowane było w formule online. 

Organizatorami wydarzenia była Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i Komitet 
Ochrony Praw Dziecka, a partnerami Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Stowarzyszenie 
Mediatorów Rodzinnych i Fundacja POMOCOWNIA. 

Celem debaty była rozmowa na temat różnych spojrzeń na zjawisko alienacji rodzicielskiej i sytuacji 
psychologicznej dziecka i jego relacji z rodzicami. W gronie ekspertów rozmawialiśmy o istocie  
i złożoności tego zjawiska. 

 



Międzynarodowy Tydzień Mediacji 

Kampania została zaplanowana już w czasie trwania pandemii i w związku z tym działania zostały 

zaplanowane w formule online. W ramach tej kampanii w terminie 21-22 października odbyła się 

X Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA pt.: Profilaktyka zaginięć i poszukiwanie zaginionych 

dzieci i nastolatków: porwania rodzicielskie, zaginięcia, ucieczki. Konferencja została 

zorganizowana w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji i została objęta honorowym 

patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerami wydarzenia były: 

europejska federacja Missing Children Europe oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka. Konferencja 

była organizowana w formule on-line, a prelegentami byli eksperci z Polski i zagranicy, w tym 

zagraniczni operatorzy numeru 116 000. 

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był tematom mediacji, konfliktów okołorozwodowych 

dotyczących opieki nad dziećmi oraz zjawiska porwań rodzicielskich. Jako pierwszy swój wykład 

wygłosił Grzegorz Kostka, specjalista ds. międzynarodowych porwań rodzicielskich i mediacji, 

Missing Children Europe. Opowiedział on o „INCLUDE” –  jednym z flagowych projektów federacji, 

którego celem jest zwrócenie uwagi na dobrostan dzieci podczas w przypadkach uprowadzenia 

zagranicę. Następnie, zaprezentowane zostały doświadczenia i projekty polskie mające na celu 

ochronę praw dzieci. Swoje prelekcje wygłosiły: Agnieszka Swaczyna, adwokat i mediatorka, dr 

Małgorzata Turczyk z Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz współpracująca z Fundacją ITAKA 

mecenas Anna Szeremeti. 

Druga część tego dnia konferencji, poświęcona była prezentacjom przedstawicieli instytucji  

i organizacji z Polski, Norwegii, Niemiec i Hiszpanii związanych z tematem konfliktów o dziecko. 

Sędzia Magdalena Sroka-Barwińska opowiedziała o roli Ministerstwa Sprawiedliwości  

w zastosowaniu Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzania dziecka za 

granicę. Swoimi doświadczeniami podzieliła się również mediatorka transgraniczna Magdalena 

Jańczuk, współpracująca z MiKK e.V. Międzynarodowym Centrum Mediacji ds. Konfliktów 

Rodzinnych i Porwań Rodzicielskich. 

Drugiego dnia konferencji zaproszeni goście omówili tematykę zaginięć i poszukiwań małych 

dzieci w kontekście zdarzeń kryminalnych oraz problemy i sposoby działań profilaktycznych  

w temacie ucieczek nastolatków. W pierwszej części prelekcję wygłosiła m.in. dr Joanna Stojer-

Polańska, kryminalistyk, która wyjaśniła rolę psów w poszukiwawczych w przypadkach zaginięć 

małych dzieci. Z kolei o platformach wymiany informacji, stających się coraz bardziej istotnym 

narzędziem w poszukiwaniach osób zaginionych, opowiedziała Paulina Sidor-Borek z Fundacji 

ITAKA. 

Słuchacze mogli również dowiedzieć się, jak wyglądają poszukiwania i profilaktyka zaginięć dzieci 

i nastolatków w innych krajach europejskich. Głos zabrali przedstawiciele organizacji takich jak: 

Amber Alert Europe, Missing Children Europe, Telefono Azzurro i Child Focus Belgium oraz 

serbskiej Tijana Juric Foundation. 

 

Kampania #HearMeOut realizowana w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji 

Fundacja ITAKA jako organizacja członkowska Missing Children Europe w tygodniu 18-22.10.2021 

r. włączyła się w działania promujące wiedzę dotyczącą trzech, najważniejszych korzyści 

wynikających z procedury mediacji. Mediacja, jak wynika z doświadczeń wszystkich organizacji 

członkowskich MCE, to jeden z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania konfliktów 

rodzinnych. Jest to procedura  dobrowolna i poufna. Biorą w niej udział rodzice oraz bezstronny 

mediator. Rezultatem jest osiągnięcie ugody, czyli formy porozumienia, które obie strony uznają 



za sprawiedliwe. To m.in. właśnie dlatego ugody wypracowane w procedurze mediacji, 

sprawdzają się lepiej. 

 

 
 

 

CENTRUM WSPARCIA I MEDIACJI dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego 

W ramach realizacji działań statutowych Fundacji, które mają na celu profilaktykę porwań 

rodzicielskich Fundacja ITAKA utworzyła Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych tym 

zjawiskiem.  

Realizację projektu Centrum Wsparcia i Mediacji Fundacja rozpoczęła w listopadzie 2021. I faza 

polegała na części badawczej i budowie zespołu psychologiczno-prawnego, który realizuje 

poradnictwo od 3 stycznia 2022 r. Specjaliści udzielają bezpłatnego poradnictwa rodzinom  

w sytuacji rozstania. Więcej informacji na www.porwanierodzicielskie.pl 

 

 
 

 

 

Kampania: „Opiekuj się dzieckiem” 

Kampania „Opiekuj się Dzieckiem” realizowana jest w okresie wiosenno-letnim, w związku  

z Dniem Dziecka Zaginionego i okresem wakacyjnym. W tym roku z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka Zaginionego Fundacja ITAKA połączyła siły z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. 

Wspólnie z CPOZ KGP i wydawnictwem Dwukropek zrealizowaliśmy konkurs „Gdy Pola się nudzi” 

w oparciu o książki, które Fundacja objęła Patronatem, opowiadające historię Poli, która gubi się 

w różnych miejscach. Zadaniem uczestników było ułożenie z pomocą rodziców kilkuwersowego 

wierszyka o tym jak Pola może spędzić bezpiecznie, ale i atrakcyjnie czas w domu oraz wykonanie 

przez dzieci samodzielnej ilustracji do niego. Liczyła się współpraca dziecko-rodzic. Upominki dla 

http://www.porwanierodzicielskie.pl/


zwycięzców przekazał CPOZ KGP oraz wydawnictwo Dwukropek, a nagrodę główną ufundowała 

Fundacja ITAKA.  

 

 

          

 

W ramach kampanii „Opiekuj się dzieckiem”, w okresie czerwiec – lipiec w mediach ukazały się 

publikacje na temat bezpieczeństwa dzieci i profilaktyki zaginięć. Publikowane były także w 

mediach społecznościowych plakaty i informacje jak zachować się w sytuacji zaginięcia dziecka  

i jak dbać o jego bezpieczeństwo. Materiały zostały zrealizowane we współpracy z CPOZ KGP.  

   

Itaka prowadzi także komunikację w mediach na temat ucieczek. W okresie wakacyjnym ukazał się 

szereg artykułów z udziałem psychologów Fundacji ITAKA na temat problemu ucieczek.   

  



Współpraca z Amber Alert z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego 

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, AMBER Alert Europe, organizacje 

pozarządowe zajmujące się ochroną dzieci i funkcjonariusze organów ścigania z całego świata, 

zaangażowali influencerów w walkę z GROOMING’iem za pomocą tajemniczego wyzwania 

tanecznego na TikTok’u. Wyzwanie zawiera ukrytą wiadomość, która pokazuje, jak łatwo jest 

przegapić oznaki GROOMING’u. W akcję #CheckBeforeYouChat włączyła się także Fundacja ITAKA. 

W maju na TikTok’u pojawiła się piosenka „Love Birds”, wraz z pięcioma krokami tanecznymi. 

Choreografię do niej ułożyli znani tancerze. Stała się pięciostopniowym wyzwaniem tanecznym, 

które powtórzyło tysiące niczego niepodejrzewających TikTok’erów na całym świecie. Do, pozornie 

zwyczajnego wyzwania tanecznego na TikTok’u, zaangażowani zostali przez AMBER Alert Europe 

znani influencerzy. 25 maja okazało się, że to wirusowy dance challenge, który w rzeczywistości miał 

na celu edukację nastolatków w zakresie oznak uwodzenia online (groomingu). 

Tekst piosenki został ułożony specjalnie, w związku z rozpoczynającą się w Międzynarodowym Dniu 

Dziecka Zaginionego, kampanią profilaktyczną #CheckBeforeYouChat, która miała za zadanie 

edukować nastolatków na temat groomingu. 

Pracownik Fundacji wziął udział w nagraniu materiału filmowego do wyzwania, a kampania była 

dostępna i promowa w naszych mediach społecznościowych. 

Informacje: http://www.itaka.org.pl/archiwum-aktualnosci/dance-challange-na-tik-toku-kampania-

checkbeforeyouchat/ 

 

   

Współpraca z International Centre for Missing & Exploited Children 

W 2021 roku International Centre for Missing and Exploited Children zaprosiło Fundację ITAKA do 

akcji z AS ROMA. W filmach informujących o transferach zawodników AS ROMA pojawiają się 

zdjęcie zaginionych dzieci i nastolatków z całego świata. Publikowane były także wizerunki, 

zgłoszonych do Fundacji ITAKA, zaginionych dzieci i nastolatków. Dzięki międzynarodowej 

http://www.itaka.org.pl/archiwum-aktualnosci/dance-challange-na-tik-toku-kampania-checkbeforeyouchat/
http://www.itaka.org.pl/archiwum-aktualnosci/dance-challange-na-tik-toku-kampania-checkbeforeyouchat/
https://www.icmec.org/
https://www.icmec.org/


współpracy mamy szansę na zwiększenie zasięgów naszych komunikatów, a co za tym idzie 

odnalezienie zaginionych.    

Działania w ramach Kampanii STOP DEPRESJI i zdrowia psychicznego 

Z końcem grudnia 2020 Fundacja zakończyła, zgodnie z umową z MZ, realizację projektu Centrum 

Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym.2021 r. Dotychczasowi beneficjenci zaczęli kontaktować 

się z pracownikami Fundacji na pozostałe prowadzone przez Fundację telefony, w tym 116 000  

i telefon wsparcia dla rodzin osób zaginionych. W związku z tym zarząd Fundacji zdecydował  

o intensyfikacji działań fundraingowych w celu pozyskania środków na zwiększenie ilości godzin pracy 

specjalistów przy Antydepresyjnym Telefonie Zaufania. Udało pozyskać się środki z BNP Parbias, 

Polpharmy i pozostałych działań fundaraisingowy i zabezpieczyć działania telefonu na cały kolejny rok 

w wymiarze 100 godzin miesięcznie, w tym 20 godzin pracy psychiatry. 

Dodatkowo od 1 czerwca 2021 r. Uruchomiliśmy Telefon Zaufania Młodych, który finansowany jest ze 

środków LPP S.A. W ramach tego projektu poza telefonem i czatem, realizowaliśmy sesje 

psychologiczne online dla osób poniżej 25 r.ż.  Pakiet takich sesji to 5 spotkań.  

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 23.02.2021 

Działania: 

1. Kampania SREBRNY ODCIEŃ DEPRESJI 

23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, chorobą na którą choruje 350 mln ludzi na 

świecie. „Srebrny Odcień Depresji” ma inne oblicze niż depresja u osób w młodszym wieku. Fundacja 

ITAKA zdecydowała się, w związku z tym dniem, na mówienie o depresji seniorów, ponieważ mieliśmy 

poczucie, że w tym okresie komunikacja w mediach skupiła się na osobach młodych (dzieciach  

i młodzieży), a o depresji seniorów nie mówił nikt. Nawet oni sami. Cała uwaga skupiła się na 

zapewnieniu seniorom bezpieczeństwa fizycznego w czasie pandemii, jednocześnie zupełnie 

zapominamy o tym, jak ogromny wpływ ma ta sytuacja na stan psychiczny osób w podeszłym wieku.  

Do współpracy udało się pozyskać AMS i kampanię można było zobaczyć w formie filmu w dniu 23 

lutego w warszawskich autobusach. Informacja o kampanii i numerze telefonu pojawiała się przez całą 

dobę 4 razy na godzinę.  

 
 



 

 
  

2. Konkurs „Co chcielibyście wiedzieć, ale wstydzicie się zapytać… czyli o co chodzi w tej 

psychoterapii?” 

Fundacja Itaka zorganizowała konkurs w mediach społecznościowych „Co chcielibyście 

wiedzieć, ale wstydzicie się zapytać… czyli o co chodzi w tej psychoterapii?”. Przez dwa dni: 16 

i 22 lutego można było zadawać pytania dotyczące zdrowia psychicznego. Odpowiedzi w dniu 

23 lutego udzielili specjaliści i eksperci, pracownicy Fundacji ITAKA. Osobom, których pytania 

jury uznało za najciekawsze wysłaliśmy bluzy z kolekcji „POSITIVE VABES” firmy TATUUM, 

która wspiera nasz program „Stop Depresji” i Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA. 

 

 
 

  



3. LIBRUS SYNERGIA i Fundacja ITAKA 

Fundacja przeprowadziła także wspólną kampanię z LIBRUS SYNERGIA. W ramach współpracy 

z Librus Sp. z o.o. Fundacja ITAKA miała niepowtarzalną szansę dotrzeć do ogromnej liczby 

odbiorców w różnym wieku. Librus Synergia, jako wiodący dostawca dziennika 

elektronicznego w Polsce, dociera do ponad 4 mln użytkowników, a w marcu 2021 r.., w 

pierwszym tygodniu nauki zdalnej, był absolutnym liderem w swoim sektorze, notując 

rekordową liczbę odsłon. 

 

 

Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie - #GSPS 26-28.08.2022 

#GPSP to organizowany dwa razy w roku maraton speedrunów streamowany w serwisie Twitch  

i wzorowany na takich eventach jak GDQ czy ESA. Podczas maratonów organizatorzy zbierają donacje, 

które w całości trafiają na konto fundacji. W 2021 r. kolejny raz GPSP działała na rzecz Fundacji ITAKA!  

Tym razem środki zbierane były na funkcjonowanie naszego Antydepresyjnego Telefonu Zaufania! W 

dniu 26.08, w budynku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

AGH rozpoczął się kolejny maraton speedrunnerów. Wydarzenie trwało trzy dni i po półtorarocznej 

przerwie odbyło się z udziałem publiczności.  

Ideą speedrunningu jest przechodzenie gier komputerowych w jak najkrótszym czasie. Zmagania 

graczy są transmitowane live, a w trakcie maratonu zbierane są środki na cele charytatywne.  

 

 

  



Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom – 10 września 2021 

Pro bono dla Fundacji Itaka został zrealizowany spot dot. profilaktyki samobójstw. Fundacja pozyskała 

czas antenowy na jego emisję zarówno w TVP jaki i w TVN. Spot emitowany był przez dwa tygodnie, 

uwzględniając termin Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. Spotkał się z niezwykle 

pozytywnym przyjęciem zarówno osób z branży mediów jak i samych beneficjentów. 

Link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=NwTEc-_kF08 

   

 

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

W ostatnim roku sytuacja pandemiczna pomogła Fundacji ITAKA rozwinąć znacznie kontakty  
i komunikację w ramach współpracy międzynarodowej. Fundacja zorganizowała szereg konferencji, 
które miały charakter międzynarodowy i tłumaczone były na język angielski, co umożliwiało udział 
prelegentów i zagranicznych gości w wydarzeniu.  

 

1. W dniu 18 marca 2021 w formule online odbyła się IX Ekspercka Konferencja Fundacji 
ITAKA pt. „Zaginięcie i odnalezienie. Problemy i wyzwania”.  

Organizowana przez Fundację konferencja była okazją do spotkania się teoretyków i praktyków 
zajmujących się poszukiwaniami osób zaginionych. Wśród prelegentów oprócz specjalistów 
Fundacji ITAKA znajdowali się również inni wybitni eksperci w tej dziedzinie. 

Wydarzenie otworzyła Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA. W pierwszej części udział wzięli 
psychologowie Fundacji. Filip Matuszewski w swoim wystąpieniu opowiedział o psychologicznych 
aspektach poszukiwań osób zaginionych. Aneta Bańkowska skupiła się natomiast na 
doświadczeniach rodzin tych osób zaginionych, których ciał nigdy nie odnaleziono.  

Irena Dawid-Olczyk, Prezes Fundacji La Strada rozpoczęła część konferencji dotyczącą handlu 
ludźmi i problemu bezdomności. O problemach i trudnej codzienności, na podstawie własnych 
doświadczeń z pracy z osobami w kryzysie bezdomności, opowiedziały również Katarzyna Nicewicz 
i Marta Mikołajczyk z Fundacji “Daj Herbatę”.  

Trzecia część wydarzenia dotyczyła zagadnień z obszaru kryminalistyki, tę część wydarzenia swoją 
prezentacją otworzył dr n. med. Filip Bolechała, specjalista medycyny sądowej, kierownik Pracowni 
Tanatologii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 
Medicum. Podczas kolejnej prezentacji, o roli progresji wiekowej jako narzędzia wspomagającego 
w sprawach osób zaginionych i poszukiwawczych, opowiadała nadkom. Joanna Wilczewska – 
biegły badań antroposkopijnych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie. Część konferencji dotyczącą „ciemnej liczby przestępstw”, czyli niewyjaśnionych spraw 
z policyjnych archiwów, uzupełniła dr Joanna Stojer-Polańska, kryminolog z Uniwersytetu SWPS. 
Konferencję zamknęła prezentacja Bogdana Michalca – emerytowanego funkcjonariusza Wydziału 

https://www.youtube.com/watch?v=NwTEc-_kF08


Kryminalnego KWP w Krakowie, jednego z twórców „Polskiego Archiwum X”.  

Zorganizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 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 i do mediów. Wydarzenie finansowane było ze środków Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i 
gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. 

 

2. W dniach 15 – 16 września 2021 odbyła się międzynarodowa konferencja „Współczesne 
metody identyfikacji osób zaginionych”, którą Fundacja ITAKA organizowała razem z 
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Warszawskim.  

Wśród prelegentów byli specjaliści w swoich dziedzinach z Polski, Rosji, Niemiec, Białorusi, Ukrainy 
i Chorwacji.  Konferencja odbyła się w formule online. 

W związku z obszernością zakresu tematycznego, w programie konferencji zostały uwzględnione 
trzy sesje. Pierwsza skupiła się na kryminalistyczno-prawnych aspektach poszukiwań osób 
zaginionych. Prelekcje dotyczyły m.in. analizy najbardziej skutecznych metod poszukiwań osób 
zaginionych, a także aspektów, które negatywnie wpływają na proces poszukiwań i obniżają ich 
skuteczność. Dodatkowo, przedstawiono jak sytuacja osób zaginionych wygląda pod względem 
prawnym w naszych sąsiadów – w Niemczech, Rosji, Ukrainie i Białorusi. 

Podczas drugiej sesji, dotyczącej metod identyfikacji NN osób NN zwłok i szczątków ludzkich głos 
zabrali eksperci pracujący w zakładach medycyny sądowej. Uczestnicy zapoznali się m.in. z 
wyzwaniami, jakie w praktyce medyka sądowego niesie identyfikacja zwłok. Dowiedzieli się również 
jak olbrzymie znaczenie w identyfikacji NN zwłok odgrywają nie tylko badania genetyczne, ale także 
analiza odontologiczna czy obrazowanie 3D. 

Drugi dzień konferencji poświęcony był analizie perspektyw rozwoju metod poszukiwań i 
identyfikacji osób zaginionych. Prelegenci, na co dzień zajmujący się różnymi aspektami zaginięć, 
opowiedzieli jak postęp technologiczny i cyfryzacyjny wpłynął na działania związane z 
poszczególnymi etapami poszukiwań i identyfikacji osób zaginionych. Prezentacje dotyczyły m.in. 
zasad działania system SARUAV do automatycznej detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych, 
zastosowań sekwencjonowania nowej generacji oraz identyfikacji śladów cyfrowych. 

Sesję zakończyła prelekcja dotycząca wyzwań psychologicznych, jakie stoją m.in. przed 
przedstawicielami służb mundurowych w kontaktach z rodzinami osób zaginionych. Każda z sesji 
kończyła dyskusją podsumowującą. Zagadnienia omówione zostały przez teoretyków i praktyków 
w poszukiwaniach osób zaginionych i identyfikacji zwłok. 

 

3. W terminie 21-22 października 2021 odbyła się X Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA 

pt.: Profilaktyka zaginięć i poszukiwanie zaginionych dzieci i nastolatków: porwania 

rodzicielskie, zaginięcia, ucieczki.  

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Partnerami wydarzenia były: europejska federacja Missing Children Europe oraz 

Komitet Ochrony Praw Dziecka. Konferencja była organizowana w formule on-line i tłumaczona na 

j. angielski, a prelegentami byli eksperci z Polski i zagranicy, w tym zagraniczni operatorzy numeru 

116 000. 

Szczegółowy opis konferencji w części KAMPANIE SPOŁECZNE. 



W wydarzeniu udział wzięło 258 osób, z czego 70 osób to goście z organizacji i instytucji 

zagranicznych. 

 

4. W dniach 17-18 listopada 2021 odbyła się międzynarodowa konferencja „Prawno-

społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych” organizowana przez Fundację 

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski.  

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Międzynarodowa konferencja „Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych” 

podsumowywała badania przeprowadzone w ramach projektu GOSPOSTRATEG oraz prezentowała 

tematykę zaginięć z perspektywy innych krajów (m.in. Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii). Wydarzenie 

obyło się w formule on-line i było tłumaczone na język angielski. W programie konferencji zostały 

uwzględnione trzy sesje: 

• Prawne i instytucjonalne aspekty poszukiwań osób zaginionych 
• Metody i procedury poszukiwań i identyfikacji NN osób i zwłok 
• Poszukiwania osób zaginionych – współpraca organów państwowych z organizacjami 

pozarządowymi 
Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzone w ramach projektu 

GOSPOSTRATEG  – strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i 

gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju. Prelekcje związane z projektem GOSPOSTRATEG przedstawili m.in. prof. dr hab. Ewa 

Gruza, która opisała propozycję modelu poszukiwań osób zaginionych w Polsce oraz prof. Ireneusz 

Sołtyszewski, który skoncentrował się współczesnych metodach identyfikacji NN osób i zwłok. 

Wynikom badań poświęcone były również wystąpienia dra Macieja Dudy („Perspektywa 

kryminologiczna i wiktymologiczna zaginięć”) oraz dr. Piotra Lewulisa („Modele współpracy państw 

z organizacjami pozarządowymi w sprawach poszukiwań osób zaginionych w świetle badań 

prawno-porównawczych.”) 

W konferencji wzięli również udział doświadczeni, zagraniczni wykładowcy zajmujący się tematyką 

zaginięć. Z prelekcji prof. Javiera Guardioli Garcii (Uniwersytet w Walencji) uczestnicy dowiedzieli 

się jak wygląda podejście do zaginięć w Hiszpanii. Z kolei dr Craig Collie z Uniwersytetu  

w Portsmouth opowiedział o równowadze w prawnych i instytucjonalnych aspektach poszukiwań 

osób zaginionych. 

Słuchacze mogli również dowiedzieć się, jak poszukiwania osób zaginionych przebiegają od strony 

praktycznej. Prelekcję wygłosili bowiem również podinsp. Mirosław Kaczmarek z Centrum 

Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz dr Ewa Pachura, która przez wiele lat 

pracowała w policji. 

Z kolei współpracę organów państwowych z organizacjami pozarządowymi przybliżyli 

przedstawiciele europejskich NGO takich jak: International Centre for Missing and Exploited 

Children, International Commission of Missing Persons, Missing Children Europe czy Help Centre 

Belgium. 

 

W wydarzeniu udział wzięło 410 osób, z czego 150 osób to goście z organizacji i instytucji 

zagranicznych. 

 



 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI – W TYM Z POLICJĄ: 

Współpraca z Policją 

Od początku swojego istnienia Fundacja współpracuje z policją, w tym z Centrum Poszukiwań Osób 

Zaginionych Komendy Głównej Policji. Współpraca opiera się m.in. na wymianie doświadczeń podczas 

spotkań roboczych i konferencji. Nasza współpraca ma również charakter naukowy. Na co dzień, 

wymieniamy informacje o zaginionych oraz współpracujemy przy prowadzeniu działań 

poszukiwawczych z CPOZ i komisariatami policji w różnych częściach kraju. Poza działaniami 

poszukiwawczymi realizujemy wspólne działania w ramach kampanii profilaktycznych dotyczących 

zaginięć. W ramach rozwijania współpracy z Policją, Fundacja ITAKA zaprosiła CPOZ KGP do wspólnej 

organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. 

W ramach zrealizowanych przez nas działań dla policji przygotowaliśmy: 

• webinary dla policji i grup poszukiwawczych 

W ramach rozwoju współpracy z grupami oraz policją i przygotowywanej przez Fundację ITAKA 

platformy współpracy, został przygotowywany cykl webinarów, które ułatwią pracę z rodzinami osób 

zaginionych.  

Zrealizowano 4 webinary o tematyce: 

- psychologiczne aspekty zaginięć 

- wywiad z rodziną osoby zaginionej 

- rozmowy z rodziną zaginionego, w przypadku prawdopodobieństwa śmierci, ale braku 

ujawnienia zwłok  

- zarządzenia KGP w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz 

postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia 

nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich   

Webinary zamieszczono w grudniu 2021 na specjalnie utworzonej podstronie internetowej.  

Mają one formę materiałów video z profesjonalną oprawą graficzną. Link do webinarów został 

rozesłany do jednostek policji i grup poszukiwawczo-ratowniczych w formie linków do platformy.  

• webinary realizowane na żywo dla funkcjonariuszy pt. „Ucieczki nastolatków: zrozumieć 

problem. Szkolenie dla profesjonalistów”. 



W dniu 29 września 2021 r. Fundacja ITAKA zorganizowała dwugodzinny webinar dla funkcjonariuszy 

służb mundurowych, pt. „Ucieczki nastolatków: zrozumieć problem. Szkolenie dla profesjonalistów”. 

Celem webinaru było przybliżenie tematyki ucieczek zarówno z perspektyw uciekających nastolatków, 

jak i ich rodzin. Webinar został zorganizowany w ramach projektu RADAR (Running Away: Drivers, 

Awareness, Responses). Jego realizacją, na zlecenie Komisji Europejskiej, zajmuje się konsorcjum 

organizacji pozarządowych pod kierownictwem organizacji Missing Children Europe (MCE) we 

współpracy z Uniwersytetem w Liège. A Fundacja ITAKA jest jedną z organizacji zaproszoną do jego 

realizacji 

Ponadto Fundacja ITAKA korzysta z wiedzy partnerów, zarówno z policji, jak i z organizacji krajowych  

i międzynarodowych zajmujących się poszukiwaniem zaginionych osób, w tym dzieci, podczas 

konferencji organizowanych w ramach różnych projektów i kampanii. 

Współpraca z KWP w Łodzi w ramach projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego 

jutra” 

Fundacji ITAKA, przeprowadziła szkolenia dla służb mundurowych w ramach projektu „Synergia 

działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”. To kolejny raz, kiedy przedstawiciele Fundacji dzielą 

się swoją wiedzą z funkcjonariuszami formacji odpowiadających za bezpieczeństwo.  

W dniach 18 – 28 października, w Ośrodku Szkoleniowym Straży Granicznej „Strażnica” w Otwocku 

obyły się szkolenia dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej oraz Okręgowego Inspektoratu Służby 

Więziennej w ramach projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”. Projekt ten 

finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z Programu 

„Sprawy wewnętrzne – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie 

przestępczości”. 

Jego celem jest  zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania 

przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi oraz przestępstw ze względu na 

płeć. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Szkolenia odbyły się  

w dwudniowych cyklach dla każdej grupy uczestników. Łącznie przeszkolono 100 funkcjonariuszy służb 

mundurowych. Prowadzili je przedstawiciele służb mundurowych oraz kilku organizacji 

pozarządowych. 

Współpraca w ramach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi  

 

Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa i może być  przyczyną zaginięcia, dlatego też 

fundacja od lat aktywnie zajmuje się tym tematem. 

Należymy do międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz grupy 

roboczej ds. monitoringu Krajowego Planu Działań, w skład której wchodzą eksperci reprezentujący 

instytucje uczestniczące w pracach Zespołu. W 2021 roku spotkania Zespołu odbywały się w formie 

zdalnej. W ubiegłym roku głównym wyzwaniem dla instytucji i organizacji pozarządowych  zajmujących 

się walką ze zjawiskiem handlu ludźmi była pandemii wirusa SARS-CoV-2. Uległy zmianie warunki 

ekonomiczne oraz zasady przemieszczania się, co miało wpływ na sytuację ofiar handlu ludźmi jak 

również na zachowania sprawców tego przestępstwa. Pandemia zwiększyła ryzyko handlu ludźmi  



w celu wyzysku w pracy. Jest to obecnie dominująca forma handlu ludźmi. W związku z tym działania 

instytucji zwalczających to zjawisko nakierowane były głównie na przeciwdziałanie pracy 

przymusowej, zarówno poprzez aktywne ściganie sprawców tego przestępstwa jak również działania 

informacyjno-edukacyjne. 

 

Szkolenia w ramach Akademii Dyplomatycznej MSZ 

 

Fundacja od kilku lat prowadzi cykliczne szkolenia dla kandydatów wyjeżdżających do pracy na 

stanowiskach konsularnych w placówkach zagranicznych organizowane przez Akademię 

Dyplomatyczną. Celem szkolenia jest zaznajomienie przyszłej kadry konsularnej z problematyką 

zaginięć oraz działalnością Fundacji ITAKA.  W roku 2021 szkolenia odbyły się w formule online.  

 

Współpraca z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi 

 

Stale współpracujemy z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi. Grupy Poszukiwawczo – Ratownicze 

wspierają Policję w prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym (lasy, łąki, obszary 

trudno dostępne). Grupy składają się z wyszkolonych ratowników – ochotników, którzy w czasie akcji 

poszukiwawczych zwykle są wspierani pracą psów poszukiwawczo – ratowniczych. Stale rozwijamy 

współpracę z grupami oraz podpisujemy nowe porozumienia. Obecnie współpracujemy z 28 Grupami 

Poszukiwawczo-Ratowniczymi. 

 

Współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka 

Pracownicy Fundacji biorą czynny udział w pracy nad podnoszeniem standardów pracy z rodzinami  

w kryzysie rozstania. Nasze działania wzajemnie uzupełniają się i wspieramy się w komunikacji  

w mediach oraz wymianą doświadczeń i merytoryką podczas konferencji.  

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

W 2021 roku Fundacja ITAKA wzięła udział w wielu międzynarodowych inicjatywach w zakresie 

poszukiwań osób zaginionych. 

  

● Jako jedyna organizacja w Polsce stale współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi – 

Missing Children Europe i International Centre for Missing & Exploited Children. Mamy dostęp 

do najbardziej specjalistycznej wiedzy eksperckiej, bierzemy udział w grupach roboczych, 

konferencjach i seminariach, organizujemy wspólne projekty. Jako jedyni w Polsce mamy 

dostęp do międzynarodowych baz poszukiwawczych zaginionych dzieci, z których możemy 

korzystać. 

  

● Nasze organizacje partnerskie w ramach Missing Children Europe: Albania: ALO 116, Austria: 

147 Rat auf Draht, Belgia: Child Focus, Bułgaria: Nadja Centre Foundation, Chorwacja: Centre 

for missing and exploited children, Cypr: Consortium:  SPAVO & HFC, Czechy:  Cesta z krize, z. 

ú., Francja:  APEV, 116 000 Enfants Disparus, La Mouette, Finlandia: Lasten perusoikeudet - 

Children´s Fundamental Rights ry, Kaapatut Lapset ry, Niemcy: Weisser Ring, Grecja:  Smile of 

the Child, Węgry:  Kék Vonal, Włochy:  SOS Il Telefono Azzurro Onlus, Irlandia:  Irish Society 



for the Prevention of Cruelty to Children, Łotwa: Bezvests.lv, Litwa:  Missing Persons' Families 

Support Centre, Portugalia:  Instituto de Apoio à Criança, Associaçāo Portuguesa de Crianças 

Desaparecidas, Rumunia:  Salvati Copiii, Serbia:  Astra, Słowacja:  Linka detskej istoty, n. o., 

Hiszpania:  Fundación ANAR, Szwajcaria:  Missing Children Switzerland, Service Social 

International – Suisse, Holandia:  The International Child Abduction Centre, Ukraina: NGO 

Magnolia, Wielka Brytania: Missing People. 

 

● Nawiązaliśmy współpracę z Help Centre Belgium ASBL, MiKK e.V., REUNITE, Fundacja Tijany 

Juric Serbia 

  

● Bierzemy udział w międzynarodowym projekcie RADAR - „RADAR – Running Away: Drivers, 

Awareness, Responses” (Nastoletnie ucieczki – przyczyny, zapobieganie, odpowiedzi) 

przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Projekt realizowany jest przez konsorcjum 

organizacji pozarządowych pod kierownictwem Missing Children Europe we współpracy z 

Uniwersytetem w Liège oraz następującymi organizacjami pozarządowymi: Fondation Pour 

Enfants Disparus Et Sexuelement Exploites (Belgia), To Hamogelo Tou Paidiou 

(Grecja),Stichting Child Helpline International (Holandia), Instituto De Apoio À Criança 

(Portugalia). Celem projektu jest podnoszenie świadomości poprzez: przeprowadzenie 

kampanii społecznych, dostarczanie narzędzi, opracowanie kursu online, opracowanie szkoleń 

i grup focusowych. W ramach programu, w we wrześniu przeprowadziliśmy webinary na 

temat ucieczek dla służb mundurowych  dla kadry pedagogicznej. W listopadzie 

przeprowadziliśmy międzynarodową kampanię informacyjną na temat ucieczek. Efektem 

współpracy jest kurs on-line dotyczący ucieczek dzieci i nastolatków. To pierwszy tego typu 

projekt realizowany na szczeblu europejskim, który ruszy w styczniu 2022 roku.  

 

● Wraz z Missing Children Europe oraz z naszymi partnerami z całej Europy cyklicznie 

przypominamy o konieczności zapewnienia wsparcia dzieciom i nastolatkom, szczególnie w 

tak trudnej sytuacji zw. z pandemią. Opublikowaliśmy film na ten temat. Mówiliśmy o 

profilaktyce związanej z bezpiecznymi zachowaniami w internecie, a także przeciwdziałaniu 

uwodzeniu dzieci w sieci.  

  

● Jesteśmy też członkami międzynarodowej grupy ICMEC (International Center for Missing and 

Exploited Children), amerykańskiej federacji organizacji zajmujących się poszukiwaniem 

zaginionych dzieci na całym świecie. 

 

 

WIELOAUTORSKA MONOGRAFIA PT. „POSZUKIWANIA OSÓB ZAGINIONYCH” 

Fundacja ITAKA wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Warszawskim  

w okresie 01.02.2019 – 31.12.2021 r. realizowała projekt badawczy pt. „Opracowanie systemu 

rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, 

identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” pod redakcją naukową Ewy Gruzy i 

Ireneusza Sołtyszewskiego. Działanie finansowane było z projektu GOSPOSTRATEG, 

strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój 

Polski w warunkach globalizujących się rynków” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 



Efektem pracy badawczej jest monografia  dot. rozwiązań prawnych związanych z zaginięciem pt. 

„Poszukiwania osób zaginionych”, która ukazała się nakładem Wolters Kluwer Polska. Zawiera 

ona wyniki kompleksowych badań nt. zjawiska zaginięć ludzi w Polsce w ostatnich 20 latach. 

Badania przeprowadziła Fundacja ITAKA oraz Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetów 

Warszawskiego i Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

W książce, specjaliści od tematu zaginięć podjęli się analizy takich zagadnień, jak: 

• przyczyny i skala zaginięć, 
• metody prowadzenia poszukiwań i identyfikacji osób oraz prowadzenia baz danych, 
• aspekty psychologiczne, kryminologiczne i wiktymologiczne zaginięć, 
• analiza regulacji obowiązujących w wybranych państwach na świecie. 

Premiera monografii miała miejsce 15 września 2021. 

To pierwsza i jedyna tego typu publikacja w Polsce. Wiedza, sugestie i wnioski zawarte w tej 

książce będą bezcennym wsparciem dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się 

poszukiwaniem osób zaginionych. 

 

 

PORADNIKI PRAWNE ZWIĄZANE Z ZAGINIĘCIEM 

Opracowano 50 poradników z różnych dziedzin prawa. Poradniki zostały zamieszczone na 

specjalnie dedykowanej podstronie i są przeznaczone tylko do użytku rodzin osób zaginionych, 

prawników i policjantów. Opracowano 24 poradniki z zakresu prawa cywilnego tj. zagadnień 

cywilno-prawnych związanych z zaginięciem, 16 zagadnień z prawa administracyjnego 

materialnego i procesowego, 6 zagadnień z zakresu prawa karnego, materialnego i procesowego, 

kryminalistyki i medycyny sądowej oraz 4 zagadnienia z prawa międzynarodowego publicznego  

i prywatnego. 

BAZA GOSPOSTRATEG 

Wynikiem zadania 7 projektu GOSPOSTRATEG  jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie  

i uruchomienie Nowego Systemu Informatycznego (NSI), który  wspomagał obsługę działalności 



Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA. NSI jest podstawowym narzędziem 

wykorzystywanym zarówno do pracy bieżącej jak i narzędziem do przygotowywania analiz  

i danych statystycznych.   

Zrealizowane główne wymagania merytoryczne stawiane Nowemu Systemowi Informatycznemu:   

• Gromadzenie danych z możliwością rejestracji danych dotyczących nowych spraw,  

z implementacją mechanizmów ich poprawnego katalogowania.  

• Możliwość rejestrowania i śledzenia stanu poszczególnych spraw.  

• Rejestr linii pomocy, prowadzonych przez Fundację ITAKA.  

• Wspomaganie bieżącego prowadzenia spraw. NSI umożliwia budowanie typowych 

scenariuszy (schematów procesów) prowadzenia poszczególnych spraw wraz z listą zadań 

do wykonania.  

• Integracja z innymi serwisami i usługami. Wewnętrzny system informatyczny nie jest 

jedynym systemem wykorzystywanym do działalności Fundacji, oprócz tego korzystamy 

także z dostępnych publicznie zasobów Internetowych, z których głównym jest 

portal zaginieni.pl. Dodatkowo wykorzystujemy także media społecznościowe oraz inne 

portale, z którymi współpracujemy. Do tego dochodzą systemy, które powstają w ramach 

różnych projektów współrealizowanych przez Fundację ITAKA, NSI umożliwia pełną 

integrację z dodatkowymi zasobami. 

PLATFORMA WSPÓŁPRACY Z GRUPAMI POSZUKIWAWCZYMI 

Fundacja ITAKA zbudowała platformę komunikacyjną służącą do wymiany informacji pomiędzy 

grupami poszukiwawczo-ratowniczymi. Przeprowadzono szkolenia i szereg testów działania 

platformy z ratownikami z grupy S12, zaproszonej do pilotażu. Platforma została zabezpieczona 

tak, aby połączenie z nią było chronione. W czasie testowania platformy grupa S12 wprowadziła 

potrzebne usprawnienia, które ułatwiły im korzystanie z platformy nawet w trudnych warunkach 

atmosferycznych. Obecnie platforma jest w pełni sprawna, wiadomości mailowe i sms są 

przesyłane natychmiast po dokonaniu zmian na Platformie. Samo narzędzie jest proste w 

obsłudze i dostosowane do korzystania na różnych urządzeniach mobilnych – telefonach  

i tabletach. Dodatkowo nie jest potrzebne ściąganie aplikacji – wystarczy wpisać odpowiedni 

adres strony internetowej. Platforma została wdrożona do użytkowania podczas poszukiwań 

przez Grupę S12. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania porozumień o podłączeniu do 

Platformy Komunikacyjnej grup z którymi mamy podpisane porozumienia. W ramach wsparcia 

pracy grup, Fundacja ITAKA w ramach platformy świadczy wsparcie psychologiczne rodzinom 

osób zaginionych. 

 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI O ZASIĘGU REGIONALNYM I OGÓLNOPOLSKIM 

 

● Fundacja ITAKA jest najbardziej znaną organizacją zajmującą się tematyką poszukiwań ludzi 

zaginionych. Jesteśmy dla mediów pierwszym kontaktem w tych sprawach. Współpracujemy 

z mediami publicznymi i prywatnymi. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie  

http://zaginieni.pl/


w dziedzinie poszukiwań, merytoryczną wiedzę i odbyli wiele szkoleń medialnych. Dział PR jest 

do dyspozycji mediów 24/7. Jako goście i eksperci bierzemy udział w wielu programach 

publicystycznych, podcastach, dokumentach, prowadzimy konsultacje do filmów, seriali  

i książek. W 2021 r., czwarty raz z rzędu, znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce TOP MARKI 

magazynu PRESS w kategorii "Projekty charytatywne". Raport przygotowano w oparciu  

o analizę materiałów z prasy, internetu i social mediów w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 

czerwca 2021 roku. 

 

● Poza stałymi współpracami z mediami i bieżąca obsługą dziennikarzy przez Zespól PR Fundacji 

cały czas nawiązujemy nowe współprace. Znacznie rozszerzyliśmy i zintensyfikowaliśmy także 

komunikację w mediach społecznościowych, a posty związane z realizowany kampaniami 

miały uruchomioną sponsorowaną promocję, która pozwoliła rozszerzyć zasięgi naszych 

działań profilaktycznych. 

 

● Podjęcie stałej współpracy z Polska Press dot. publikacji wizerunków osób zaginionych. 

Z początkiem sierpnia 2021 r. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 

rozpoczęła współpracę z Polska Press, jednym z największych wydawnictw medialnych  

w Polsce, liderem wśród mediów lokalnych i regionalnych. W ramach umowy, w serwisach 

internetowych należących do Polska Press, ukazują się cykle artykułów z danymi i wizerunkami 

osób zaginionych. Dzięki zastosowaniu rozwiązań automatycznych, dane na ich temat są na 

bieżąco aktualizowane. Informacje o zaginionych pojawiają się stale we wszystkich serwisach 

internetowych takich tytułów jak: Polska Dziennik Bałtycki, Polska Głos Wielkopolski, Polska 

Dziennik Łódzki, Polska Metropolia Warszawska, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Dziennik 

Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Kurier Lubelski, Głos Dziennik Pomorza, Gazeta 

Lubuska, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny, Echo Dnia, Gazeta Pomorska, Kurier Poranny, 

Gazeta Współczesna, Nasze Miasto. Dzięki zastosowaniu rozwiązań automatycznych dane 

dotyczące zaginięć będą na bieżąco monitorowane i w razie potrzeby aktualizowane.   

 

● Liczba wszystkich relacji medialnych w 2021 r. – 25 341 (wzrost o 100% w porównaniu do 

2020 r.). Współpracujemy z wieloma tytułami mediów lokalnych i regionalnych, które 

cyklicznie publikują wizerunki osób zaginionych, w tym dzieci i nastolatków. Jesteśmy także 

aktywni jako eksperci w mediach.  

 

● Pod koniec 2020 roku nawiązaliśmy współpracę ze stacją TVN. W ramach promocji serialu 

„Nieobecni” poruszaliśmy tematykę zaginionych w mediach. Współpraca trwała przez cały 

2021 r., a jej efekty można było zobaczyć w kwietniu 2022 r. w ramach kampanii „W pokojach 

zaginionych mieszka nadzieja”. Fundacja prowadziła także konsultacje do serialu „Nieobecni”, 

na wzorze działań naszej Fundacji został stworzony obraz fundacji w serialu.  

 

● Jesteśmy aktywni na Facebooku i na Instagramie. Prowadzimy też działania poszukiwawcze z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych na bardzo dużą skalę. Nasz profil na Facebooku 

śledzi 29 539 osób (wzrost o 3 500 obserwujących w ciągu roku). Najlepsze posty osiągają 

kilkudziesięciotysięczne zasięgi. Współpracujemy również z wybranymi grupami na Facebooku 

zajmującymi się pomocą w poszukiwaniu osób zaginionych. Poszukiwania odbywają się za 

pośrednictwem specjalnie założonych profili na Facebooku, które umożliwiają nam 



zamieszczanie postów z informacją o zaginięciu na grupach i fanpagach, których organizacja 

nie może być członkiem 

 

 

SUKCESY I WYRÓŻNIENIA 

 

● Po raz kolejny zostaliśmy docenieni w niezwykle prestiżowym rankingu Top Marka 2020 r. 

 w kategorii „Projekty charytatywne”. Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce rankingu. To 

największe badanie marek w polskich mediach. 

● Nominacja w prestiżowym konkursie Effie Awards za kampanię „Nieobecni są wśród nas”. 

 

PLANY 2022 

 

1. Prowadzenie Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000 oraz linii 

wsparcia dla rodzin osób zaginionych – kontynuacja działań. 

 

● Prowadzenie poszukiwań zaginionych dzieci i nastolatków oraz osób dorosłych. 

● Udzielanie wsparcia rodzinom osób zaginionych.  

● 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. 

● Rozwijanie współpracy z policją oraz współpracy międzynarodowej. 

 

2. Realizacja projektu Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego 

• Zapewnienie wsparcia psychologów i specjalistów osobom w kryzysie psychicznym i ich 

bliskim poprzez telefon, czat, maila oraz online. 

• Realizacja kampanii społecznych na temat zdrowia psychicznego. 

 
3. Realizacja projektu „RADAR – Running Away: Drivers, Awareness, Responses” (Nastoletnie 

ucieczki – przyczyny, zapobieganie, odpowiedzi). – kontynuacja działań. 
 

4. Realizacja kampanii STOP DEPRESJI poprzez prowadzenie Antydepresyjnego Telefonu 
Zaufania Fundacji ITAKA i Telefonu Zaufania Młodych. 
 

● Prowadzenie ogólnopolskiego Antydepresyjnego Telefonu Zaufania. 

● Prowadzenie ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Młodych. 

● Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących funkcjonowania linii pomocowych. 

● Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących tematu depresji. 

5. Prowadzenie Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania 

rodzicielskiego 

• Obsługa prawna i psychologiczne beneficjentów Centrum Wsparcia i Mediacji 

• Konferencja na temat porwań rodzicielskich i mediacji – 20 października 2022 



• Opracowanie broszur prawnych i psychologicznych, które są dedykowane osobom 

pracującym z rodzinami w sytuacji rozstania. 

6. Szereg kampanii w mediach: 

• Spot dotyczący działań Fundacji ITAKA. 

• Kampanie dotyczące zaginięć. 

• Kampanie w związku z Dniem Walki z Depresją. 

• Pozyskanie do współpracy kolejnych partnerów medialnych. 

 


