DLACZEGO
LUDZIE GINÑ
BEZ WIEÂCI?
CZY MO˚EMY TEMU ZAPOBIEC?

KA˚DEGO ROKU W POLSCE
GINIE PONAD 15 000 LUDZI

PRZYCZYNY ZAGINI¢å
Kilkuletnie dzieci ginà, bo êle si´ nimi opiekujemy. Czterolatek nie powinien sam bawiç si´ na podwórku, ani
w mieÊcie przed blokiem, ani na spokojnej wsi przed domem.
Nie wolno mu odchodziç od domu, ale jest ciekawy Êwiata:
pójdzie na spacer, wsiàdzie do autobusu, zabłàdzi. Mo˝e
utonàç. Dziecko mo˝e nie posłuchaç tego, co mu wczeÊniej
przykazano.
Troch´ rzadszym powodem zagini´ç małych dzieci jest
przest´pstwo: uprowadzenie, pedofilia, morderstwo.
Połowa zaginionych to młodzie˝ i dzieci, które uciekajà
z domu. Uciekajà z rozmaitych powodów i z ró˝nych, nawet
tzw. dobrych, domów. Najcz´Êciej młody człowiek ucieka
wtedy, kiedy problemy, z którymi si´ zmaga, przerastajà
go. Trudna sytuacja, w jakiej si´ znalazł, wydaje si´ nie mieç
wyjÊcia, a wokół nie ma nikogo, kto budzi zaufanie i kogo
mo˝na by poprosiç o pomoc.
Wiele jest przyczyn zagini´ç ludzi dorosłych, m.in. choroby
(depresja, schizofrenia, wylew, Alzheimer, zawał, padaczka),
wypadki, urazy powodujàce zaniki pami´ci. Badania epidemiologiczne wskazujà, ˝e co piàty dorosły przynajmniej raz
prze˝ywa stan, który mo˝na rozpoznaç jako depresj´.
Znikajà równie˝ ludzie zdrowi. Odchodzà, kiedy przerastajà
ich problemy, kiedy wydaje im si´, ˝e nie ma sposobu na
ich rozwiàzanie. Niektórzy spoÊród zaginionych to ofiary
przest´pstwa (np. uprowadzenie, morderstwo).
Coraz cz´Êciej ginà osoby wyje˝d˝ajàce za granic´
w poszukiwaniu pracy. Sà oszukiwane przez nieuczciwych
poÊredników. Niekiedy padajà ofiarà handlu ludêmi i sà
zmuszane do niewolniczej pracy. Kobiety trafiajà do agencji
towarzyskich.



Słuchanie drugiego człowieka mo˝e uchroniç nas
przed tragedià.
Niestety, w wielu rodzinach unika si´ rozmów.
Warto interesowaç si´ tym, co robià najbli˝si, co jest dla nich
wa˝ne, o czym myÊlà, co sprawia im trudnoÊç, czego si´
obawiajà, czym si´ cieszà i co planujà.
To cz´sto l´k przed szczeroÊcià i reakcjà innych jest przyczynà,
dla której ludzie nie mówià o swoich problemach i zamykajà
si´ w sobie. Samotnie dêwigajà ci´˝ar, który byliby w stanie
unieÊç majàc przy sobie wsparcie bliskich im osób. Gdy go nie
majà, załamujà si´ i odchodzà. Dlatego powinniÊmy ze sobà
rozmawiaç, mówiç o sobie, ale te˝ słuchaç, co inni majà do
powiedzenia. W ten sposób tworzymy przestrzeƒ, w której
nawet najwi´kszy problem mo˝e znaleêç swoje rozwiàzanie.
Długotrwałe milczenie mi´dzy bliskimi mo˝e skłoniç któregoÊ
z domowników do wyjÊcia z domu bez słowa i na zawsze.

JEÂLI TWOJE DZIECKO JEST MAŁE
Dzieci cz´sto nie sà zdolne do oceny niebezpiecznych sytuacji. Samotna wycieczka po okolicy to dla nich fascynujàca
przygoda. Przygoda, która mo˝e êle si´ skoƒczyç.
Warto rozmawiaç z dzieçmi o zagro˝eniach, które mogà
je spotkaç i o tym, jak ich unikaç. Takiej wiedzy nie da si´
dziecku przekazaç w pi´ç minut. Jest sporo czasu na to, aby
robiç to spokojnie, przy okazji codziennych zabaw i rozmów.
Pami´tajmy, aby reagowaç na niebezpieczne zachowania
najmłodszych tak˝e wtedy, gdy nie dotyczy to naszych
najbli˝szych. Starajmy si´ jednoczeÊnie nie ograniczaç aktywnoÊci dzieci, ich ch´ci do poznawania Êwiata.
Podajemy kilka rad, które mogà pomóc w unikni´ciu dramatu.
Dziecka w wózku nawet na chwil´ nie mo˝na zostawiaç bez
opieki (np. przed sklepem).



Wyglàdanie przez okno raz na kilka minut nie gwarantuje
dziecku bezpieczeƒstwa.
Dziecka młodszego ni˝ 10-letnie rodzice nie powinni
zostawiaç samego w domu. Troch´ starsze mo˝e zostaç, ale
na krótko i pod warunkiem, ˝e wie, gdzie sà rodzice, zna do
nich numer telefonu i potrafi zadzwoniç (w widocznym miejscu powinna wisieç kartka z numerami telefonów).
Dziecko pozostajàce samo w domu nale˝y nauczyç, ˝e kiedy
ktoÊ puka do drzwi, nie mo˝e ich samodzielnie otwieraç.
Dziecko nie powinno te˝ zdradzaç, ˝e jest bez opieki. Lepiej,
aby powiedziało przez drzwi, ˝e „mama Êpi, a u nas w domu
mamy si´ nie budzi. Prosz´ przyjÊç póêniej”. Podobnie, gdy
dzwoni telefon: „mama Êpi”.
W miejscach publicznych (np. w centrum handlowym, na
bazarze, dworcu, czy w restauracji) rodzice powinni byç
szczególnie czujni i ostro˝ni, np. powinni zawsze asystowaç
dziecku, gdy idzie do toalety.
Je˝eli droga do szkoły wiedzie przez niezamieszkałe okolice,
nie mo˝na pozwalaç dziecku, aby pokonywało jà bez opieki
dorosłego. JeÊli zorganizowanie takiej opieki jest trudne,
dzieci powinny chodziç do szkoły w grupie. Kiedy dziecko
jest zaczepiane przez obcego, który budzi jego niepokój,
powinno od razu krzyczeç: „nie znam tego pana!”
Nie kupujmy dziecku koszulki ani tornistra z jego imieniem.
Kiedy obcy zwróci si´ do niego po imieniu, dziecko pomyÊli,
˝e to ktoÊ znajomy, któremu mo˝e ufaç.
Nauczmy dziecko, aby nigdy i od nikogo obcego nie
przyjmowało słodyczy i innych prezentów. Kiedy dostaje
takà propozycj´, przy najbli˝szej okazji powinno opowiedzieç o tym rodzicom.

Dziecko, najwczeÊniej jak to mo˝liwe, trzeba nauczyç własnego
imienia i nazwiska, tak aby potrafiło si´ przedstawiç. Dziecko
musi te˝ wiedzieç, jak nazywajà si´ jego rodzice (lub opiekunowie) i znaç nazw´ miejscowoÊci, w której mieszka.

Nie pozwalajmy dziecku, nawet bardzo du˝emu, pod
˝adnym pozorem jeêdziç tzw. okazjà, ani samotnie staç na
przystanku autobusowym. Statystyki podajà, ˝e właÊnie
w takich sytuacjach dzieci padajà ofiarami przest´pstw
rabunkowych i na tle seksualnym.

Podwórko przed domem (i w mieÊcie, i na wsi) nie jest miejscem bezpiecznym. Dlatego, jeÊli to mo˝liwe, powinno byç
ogrodzone, a furtka zamkni´ta. Dzieci młodsze ni˝ siedmioletnie powinny bawiç si´ na nim zawsze pod opiekà dorosłych.

Od najmłodszych lat uczulmy dziecko, aby potrafiło powiedzieç NIE dorosłemu (tak˝e znajomemu), jeÊli ten dotyka
je w sposób, który budzi jego zdziwienie, niepokój, zawstydzenie lub ból. Trzeba wytłumaczyç dziecku, ˝e jeÊli taka


sytuacja wydarzyła si´, to nie jest to jego wina, oraz ˝e
powinno o takim zdarzeniu powiedzieç osobie dorosłej, do
której ma najwi´ksze zaufanie.

JEÂLI TWOIM DZIECKIEM JEST NASTOLATEK
Powodem ucieczki mogà byç trudne relacje z rodzicami:
oczekiwania, którym młody człowiek nie jest w stanie sprostaç, l´k przed karà i przed brakiem akceptacji. Nierzadko
przyczyn´ ucieczki znajdujemy w szkole stawiajàcej zbyt
wysokie wymagania; obcej, bezosobowej. Młody człowiek
ucieka od rzeczywistoÊci, poniewa˝ nie radzi sobie z uczuciami. W ostatnich latach uciekajà coraz młodsze dzieci
(nawet w wieku 9 lat).
Warto pami´taç, ˝e ucieczk´ dziecka poprzedza jakaÊ forma
„ucieczki” dorosłych. To najpierw rodzice, nauczyciele,
opiekunowie uciekajà od szczerych rozmów, od rozwiàzywania problemów, od prawdziwych kontaktów i relacji
z dzieçmi.
Namawiamy dorosłych: uczcie si´ byç z waszymi dzieçmi.
Poczàtki mogà byç trudne, ale na pewno warto próbowaç.
Szukajcie okazji do wspólnego sp´dzania czasu, łatwiej
b´dzie wam rozmawiaç. To nie muszà byç wielkie plany:
warto zaczàç od drobnych rzeczy, jak wspólne przygotowanie posiłku, wycieczka za miasto.
Rozmowy mo˝na si´ nauczyç. Wa˝ne, ˝eby pami´taç, i˝ rozmowa to jedna z form bycia razem, a nie jedynie sposób
na rozwiàzywanie problemów. W rozmowie jest przestrzeƒ
na okazywanie uczuç zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.
„Rodzicu nie uciekaj” oznacza równie˝ – nie bój si´ opowiedzieç o swoich uczuciach i pytaj dziecko o to, co ono
czuje, nawet jeÊli to trudne. Twoje dziecko nauczy si´ od
Ciebie, ˝e nawet o niełatwych sprawach mo˝na rozmawiaç.
Dzi´ki temu dowie si´, ˝e nie warto zostawiaç spraw na
potem, nie warto udawaç, ˝e czegoÊ nie ma.
Chcesz dowiedzieç si´ wi´cej? Odwiedê stron´ programu
Nie uciekaj: www.nieuciekaj.pl

JEÂLI PODEJRZEWASZ, ˚E TWÓJ BLISKI CIERPI
NA DEPRESJ¢
Depresja jest chorobà, którà mo˝na i trzeba leczyç.
Nieleczona depresja to cz´sto przyczyna zagini´ç.
Nie lekcewa˝my jej objawów.
JeÊli u bliskiej osoby wyst´puje kilka spoÊród takich
dolegliwoÊci:
- smutek, przygn´bienie, niemo˝noÊç odczuwania radoÊci
(“nic nie cieszy”);
- zmniejszenie zainteresowaƒ (np. niech´ç zajmowania
si´ swoim hobby);
- zmniejszenie aktywnoÊci, apatia, spowolnienie, niech´ç
do działania;
- problemy ze snem (bezsennoÊç lub nadmierna
sennoÊç);
- zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała, suchoÊç
w ustach;
- uczucie ciàgłego zm´czenia, brak energii;
- l´k, uczucie wewn´trznego napi´cia, “niepokój
w Êrodku”;
- trudnoÊci z koncentracjà i zapami´tywaniem, wra˝enie
niesprawnoÊci intelektualnej;
- poczucie beznadziei, niska samoocena;
- dolegliwoÊci bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce
piersiowej, nerwobóle);
- myÊli samobójcze,
mo˝esz podejrzewaç, ˝e ma ona depresj´. Konieczna jest
konsultacja u specjalisty. Staraj si´ nakłoniç bliskiego do
wizyty u lekarza psychiatry lub psychologa. Oni znajà si´
najlepiej na tej chorobie. Powiadom lekarza rodzinnego lub
lekarza, do którego chory ma zaufanie, o objawach choroby.
Zwróci on uwag´ na nie w trakcie spotkania z chorym
i dokona wst´pnej diagnozy. Depresj´ leczy lekarz psychiatra (tak jak kardiolog leczy nadciÊnienie). Do psychiatry nie
trzeba mieç skierowania, nie obowiàzuje te˝ rejonizacja.
Chcesz dowiedzieç si´ wi´cej?
Odwiedê stron´ programu Depresja jest chorobà.
Lecz depresj´: www.leczdepresje.pl
lub zadzwoƒ: Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji
ITAKA 022 654 40 41 (aktualne godziny dy˝urów lekarza
psychiatry podajemy na stronie www).





JEÂLI TWÓJ BLISKI WYJE˚D˚A DO PRACY
ZA GRANIC¢
WÊród zaginionych coraz wi´cej jest ludzi, którzy wyjechali
za granic´, by tam znaleêç prac´. Wielu z nich padło ofiarà
oszustwa, handlu ludêmi, zmuszania do niewolniczej pracy.
Warto znaç kilka prostych zasad, które zmniejszajà ryzyko
zagini´cia bliskiej osoby.

Polskie placówki konsularne majà obowiàzek udzielenia pomocy obywatelom RP znajdujàcym si´ w trudnej
sytuacji.
Nigdy i nikomu nie mo˝na oddawaç swoich dokumentów,
a zwłaszcza paszportu. Szanta˝ zwiàzany z zatrzymaniem
dokumentów jest jednà z typowych form nacisku na ofiary
przest´pstw.

PRZED WYJAZDEM warto dowiedzieç si´, jakie sà warunki
legalnego zatrudnienia w danym kraju.

Aby ułatwiç załatwienie sprawy w przypadku zgubienia lub
kradzie˝y dokumentów, warto zawczasu zrobiç kserokopi´
istotnych stron paszportu i biletów lotniczych.

WiarygodnoÊç poÊrednika oferujàcego prac´ mo˝na
sprawdziç jeszcze w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej na swojej stronie www prowadzi spis rzetelnych
poÊredników pracy.

JeÊli w miejscu, gdzie mieszkamy lub pracujemy, spotka
nas coÊ niebezpiecznego, trzeba bez wahania pójÊç do
najbli˝szej jednostki policji, nawet jeÊli nie znamy j´zyka lub
pozbawiono nas dokumentów.

Zanim nastàpi wyjazd nale˝y uzgodniç wysokoÊç zarobków
z przyszłym pracodawcà. Warto sprawdziç, czy proponowane stawki sà zgodne z minimalnymi stawkami wynagrodzenia w danym kraju. Umow´ o prac´ nale˝y podpisaç
tylko wtedy, gdy zaakceptowane zostanà proponowane
warunki.

Chcesz dowiedzieç si´ wi´cej? Odwiedê stron´ programu
Bezpieczna Praca: www.bezpiecznapraca.eu

Przed wyjazdem nale˝y zostawiç rodzinie w kraju adres
i numer telefonu miejsca, w którym b´dziemy mieszkaç
i pracowaç.
PO PRZYJEèDZIE na miejsce powinno si´ niezwłocznie
zadzwoniç do rodziny i potwierdziç, ˝e wszystko jest zgodne
z naszymi oczekiwaniami i wczeÊniejszymi ustaleniami oraz
to, ˝e jesteÊmy bezpieczni.
Po dotarciu na miejsce trzeba sprawdziç, gdzie w okolicy
znajduje si´ najbli˝szy konsulat RP i zanotowaç jego adres
i numery telefonów. Nigdy nie wiadomo w którym momencie potrzebna b´dzie pomoc. W razie potrzeby nale˝y bez
wahania prosiç o pomoc – telefonicznie lub osobiÊcie.

JEÂLI TWÓJ BLISKI JEST W PODESZŁYM WIEKU
Wielu zaginionych to osoby w podeszłym wieku. Wiek
i choroby (np. zaburzenia pami´ci i orientacji) sprawiajà,
˝e sà to osoby szczególnie zagro˝one zagini´ciem. Zagini´cia
osób starszych cz´sto koƒczà si´ tragicznie. Dlatego podkreÊlamy jak wa˝ne jest przestrzeganie kilku prostych zasad,
by zmniejszyç ryzyko zagini´cia, a jeÊli to ju˝ si´ stanie – aby
błyskawicznie odszukaç zaginionego i uratowaç mu ˝ycie.
W ubrania starszej osoby nale˝y wszyç „metki” z imieniem
i nazwiskiem opiekuna oraz numerem telefonu. Warto
równie˝ umieÊciç tam informacj´ o powa˝nych chorobach
naszego bliskiego lub za˝ywanych przez niego lekach.
JeÊli człowiek w podeszłym wieku mieszka sam, warto mieç
z nim stały kontakt (np. dzwoniç rano i wieczorem, poprosiç
sàsiadów, by odwiedzali naszego bliskiego). Warto, by starsza osoba miała przy sobie telefon komórkowy z zapisanymi
numerami najbli˝szych i sàsiadów.
Podobne Êrodki ostro˝noÊci warto podjàç te˝ wtedy, jeÊli
nasz bliski cierpi na inne zaburzenia, które mogà powodowaç utrat´ poczucia rzeczywistoÊci, np. schizofreni´.





FUNDACJA ITAKA
ITAKA jest jedynà w Polsce organizacjà zajmujàcà si´
całoÊciowo problemem zagini´cia.
Poszukuje zaginionych, pomaga ich rodzinom, zapobiega zagini´ciom. ITAKA jest organizacjà pozarzàdowà, nie
prowadzi działalnoÊci gospodarczej. Utrzymuje si´ z dotacji
i darowizn. Wszelkiej pomocy udziela bezpłatnie.
Internetowa baza danych osób zaginionych i osób NN
(www.zaginieni.pl) jest jedynym publicznie dost´pnym
rejestrem zaginionych. Pomaga równie˝ identyfikowaç ludzi
o nieustalonej to˝samoÊci.
Od kwietnia 2005 r. prowadzimy całodobowà lini´ wsparcia
dla zaginionych i ich rodzin – 0 801 24 70 70.
Przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przy telefonie dy˝urujà
pracownicy i wolontariusze ITAKI. To jedna z nielicznych
w Polsce całodobowych linii udzielajàcych pomocy w sytuacji kryzysowej:
• pomagamy w organizowaniu poszukiwaƒ;
• informujemy, czego mo˝na oczekiwaç od policji;
• zbieramy informacje od ludzi, którzy widzieli osoby
zaginione;
• pomagamy nawiàzaç kontakt z rodzinà tym, którzy
odeszli z domu;
• zapewniamy wsparcie psychologiczne rodzinom osób
zaginionych.
JesteÊmy po to, by pomóc.
ITAKA - Centrum Poszukiwaƒ Ludzi Zaginionych
skr. poczt. 127, 00-958 Warszawa 66
e-mail: itaka@itaka.org.pl
www.zaginieni.pl
tel. 022 654 70 70
fax 022 654 79 73





Kilkuletnie dzieci ginà zwykle dlatego, ˝e doroÊli
êle si´ nimi opiekujà.
Nastolatki uciekajà z domu.
DoroÊli ulegajà wypadkom,
które skutkujà zanikiem pami´ci.
Ginà te˝ z powodu nieleczonej depresji,
a tak˝e schizofrenii, czy choroby Alzheimera.
Znikajà tak˝e ludzie zdrowi, Êwiadomie zrywajàc
kontakty z bliskimi.
Niektórzy spoÊród zaginionych
to ofiary przest´pstwa.
Znikajà osoby wyje˝d˝ajàce za granic´
w poszukiwaniu pracy. Stajà si´ ofiarami handlu
ludêmi, zmuszania do niewolniczej pracy.
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