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Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest jedyną organizacją 
pozarządową w Polsce, zajmującą się tematyką zaginięć, w tym problemem ucieczek z domu 
nastolatków. KaŜdego roku do Fundacji ITAKA zgłaszanych jest ok. 150-170 przypadków 
zaginięć osób w wieku 12-17 lat. Policja odnotowuje 3500 takich przypadków rocznie. 
Znaczna większość z nich to ucieczki z domów i ośrodków.  

KaŜde takie zaginięcie traktowane jest przez Fundację jako sprawa priorytetowa. Dotyczy  
to takŜe przypadków zgłaszania kolejnych ucieczek nastolatka z domu. Priorytetowe 
traktowanie zaginięć osób niepełnoletnich jest motywowane niebezpieczeństwami, na które 
naraŜone są pozostające bez opieki nastolatki. Do największych zagroŜeń naleŜą konflikt  
z prawem, głód, narkotyki, alkohol, prostytucja, wykorzystanie przez osoby dorosłe trudnej 
sytuacji nastolatka oraz niechciane ciąŜe.  

Z doświadczeń Fundacji ITAKA wynika, Ŝe ucieczka jest często uwarunkowana 
skomplikowaną sytuacją rodzinną nastolatka, dlatego teŜ staramy się pomagać rodzinom 
uciekających dzieci w kompleksowy sposób. Poza wsparciem w poszukiwaniach oferujemy 
moŜliwość konsultacji z psychologiem dla rodziców, nastolatka lub dla całej rodziny, a takŜe 
specjalistyczną pomoc prawnika, pracownika socjalnego, a takŜe mediacje rodzinne.  

Fundacja ITAKA od kilku lat prowadzi program  profilaktyczny NIE UCIEKAJ, którego 
celem jest zmniejszenie liczby ucieczek nastolatków poprzez pokazanie alternatywnych dla 
ucieczki sposobów rozwiązywania problemów oraz uświadomienie, Ŝe ucieczka nie stanowi 
rozwiązania problemu, ale go pogłębia. Program skierowany jest do nastolatków, które 
planują albo pozostają na ucieczce oraz rodziców i opiekunów uciekających dzieci.   

Do dyspozycji uciekających nastolatków i ich opiekunów pozostaje strona internetowa 
kampanii NIE UCIEKAJ www.nieuciekaj.pl, na której moŜna nawiązać kontakt mailowy  
z psychologiem lub porozmawiać z nim na czacie o swojej sytuacji.  

W ramach programu NIE UCIEKAJ oferujemy teŜ numer interwencyjny 116 000, pod którym 
moŜna zgłosić zaginięcie osoby niepełnoletniej, a takŜe porozmawiać z psychologiem, 
prawnikiem lub pracownikiem socjalnym. Linia jest bezpłatna, działa 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. Pod tym numerem nastolatek dowie się jakie ma prawa oraz gdzie 
moŜe zgłosić się po pomoc, będzie miał takŜe moŜliwość porozmawiania o swojej aktualnej 
sytuacji z psychologiem. W ramach linii  świadczona jest takŜe pomoc dla rodziców  
i opiekunów. Mogą się oni dowiedzieć jak rozmawiać z nastolatkiem o jego problemach oraz 
jak reagować w przypadku ucieczki oraz powrotu dziecka do domu, a takŜe pomoc prawną  
i  informacje o przysługującej im pomocy socjalnej.. 



W maju planujemy kolejną odsłonę kampanii promującej program Nie uciekaj. 12 maja 2012 
w Warszawie odbędzie się gra miejska dotycząca ucieczek z domu. Na stronie nieuciekaj.pl 
pojawią się tez platformy e-leraningowe dla rodziców oraz nauczycieli i specjalistów 
pracujących z nastolatkami, na których będzie moŜna dowiedzieć się więcej o ucieczkach  
z domu nastolatków, sposobach zapobiegania i postępowania w sytuacji zaginięcia osoby 
niepełnoletniej.         


