Co zrobić, kiedy zaginie dziecko?
1. NATYCHMIAST ZGŁOŚ ZAGINIĘCIE DZIECKA NA NAJBLIŻSZYM POSTERUNKU POLICJI. PAMIĘTAJ:
•

Nie musisz czekać określonego czasu. Zgłoś zaginięcie jak najszybciej.

•

Zabierz ze sobą aktualne zdjęcie dziecka,

•

Przypomnij sobie, w co dokładnie ubrane było Twoje dziecko lub sprawdź czego brakuje w jego garderobie.

•

Przekaż policji wszystkie informacje, nawet te, które mogą wydawać się mało istotne bądź wstydliwe, np. związane z trudną sytuacją
w domu. Ma to duże znaczenie dla organizacji i skuteczności poszukiwań.

•

Gdy zgłaszane jest zaginięcie małego dziecka, policja wraz z innymi służbami powinna natychmiast rozpocząć aktywne poszukiwania.

•

Do obowiązków policjanta, należy wydanie zaświadczenia o przyjęciu zaginięcia.

2. ZADZWOŃ DO CZŁONKÓW RODZINY ORAZ RODZICÓW KOLEGÓW, KOLEŻANEK TWOJEGO DZIECKA.
•

Jeśli zaginęło dziecko w wieku szkolnym, upewnij się na samym początku, czy nie poszło ono do mieszkającej niedaleko bliskiej osoby,
np. cioci, babci, przyjaciela.

•

Zapytaj czy bliscy i znajomi mogą pomóc, być może coś wiedzą, może będą mogli pomóc w poszukiwaniach.

•

Jeśli zaginięcie się przedłuża poinformuj szkołę, może nauczyciele będą mieli jakieś istotne informacje.

3. PRZESZUKAJ OKOLICĘ DOMU
Przeszukaj strychy, piwnice, dachy, okolice ostatniego miejsca, gdzie dziecko było widziane, parki, lasy, miejsca, w których lubiło bywać,
w których czuło się bezpiecznie oraz sprawdź czy nie trafiło do szpitala.
Tę czynność możesz wykonać jeszcze przed poinformowaniem policji, jak również kolejny raz jako poszerzenie poszukiwań już po zgłoszeniu.

4. PRZESZUKAJ KOMPUTER/TELEFON SWOJEGO DZIECKA
Jeżeli zaginęło starsze dziecko - nastolatek, który ma dostęp do komputera - sprawdź konto dziecka w mediach społecznościowych, informacje,
które zamieszczało, wiadomości, skrzynkę mailową w komputerze, historię wyszukiwarki. Sprawdź z kim się kontaktowało, czy nie pojawiały się
rozmowy z drugą osobą nt. spotkania, wyjazdu, a być może ucieczki.
Jeżeli dziecko jest w takim wieku, że ma telefon, to jest on najprawdopodobniej zarejestrowany na rodzica, więc masz prawo sprawdzić wykaz
połączeń.

5. ZGŁOŚ ZAGINIĘCIE DO ITAKI!
Im szybciej skontaktujesz się z Fundacją ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, tym lepiej. Im szybciej ewentualni świadkowie
zobaczą ogłoszenia o zaginięciu, zdjęcie, rysopis, tym większa szansa, że zgłoszą się z informacją. Pamiętaj jednak, że Fundacja przyjmuje
tylko zaginięcia zgłoszone wcześniej na policję.
Fundacja ITAKA po przyjęciu zgłoszenia rozpocznie działania w mediach i Internecie polegające na publikacji wizerunku zaginionego dziecka.
Przygotuje także plakat do pobrania z Bazy Danych Osób Zaginionych na stronie www.zaginieni.pl, który można rozwieszać w miejscach
publicznych.

6. ZADZWOŃ POD NUMER 116 000 – TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA I NASTOLATKA
Przy telefonie dyżurują specjaliści Fundacji ITAKA, którzy poszukują zaginionych dzieci, w razie potrzeby włączają w poszukiwania media,
inne organizacje pozarządowe, służby w kraju i na całym świecie. Poszukiwacze Fundacji są w stanie doradzić zdenerwowanym rodzicom jak
racjonalnie postępować w tej trudnej sytuacji, a psychologowie pomogą uporać się z emocjami.

7. ZOSTAWIAJ PLAKATY Z WIZERUNKIEM DZIECKA W PUBLICZNYCH MIEJSCACH
Jeśli zaginięcie przedłuża się to warto, abyś zostawiał ogłoszenia w sklepach, okolicznych restauracjach, kawiarniach, na słupach. Być
może uda się znaleźć ewentualnych świadków zdarzenia. Możesz też skontaktować się z transportem publicznym w Twoim regionie
i poprosić o umieszczenie plakatów w autobusach, a także o przekazanie informacji o zaginięciu kierowcom i motorniczym.
Aktywnie uczestnicz w poszukiwaniach. Zadania można rozdzielić między rodzinę, przyjaciół i wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc.

PAMIĘTAJ!
W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA DZIECKA LICZY SIĘ KAŻDA MINUTA.

116 000 - Telefon w Sprawie Zaginionego
Dziecka i Nastolatka jest finansowany
ze środków przekazanych przez Orange Polska

