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CHILD ALERT

system alarmowy w przypadku
zginięcia dziecka

CHILD ALERT
Działanie systemu polega na bardzo szybkim rozpowszechnieniu
informacji o zaginionym dziecku za pośrednictwem wszelkich
dostępnych mediów.
Child Alert w Europie i na świecie, choć funkcjonuje pod różnymi nazwami odnosi się
do systemów wsparcia poszukiwań osób zaginionych prowadzonych przez organy
porządku publicznego i ma na celu natychmiastowe poinformowanie (zaalarmowanie)
społeczeństwa o prowadzonych poszukiwaniach zaginionego dziecka, gdy
z okoliczności zaginięcia między innymi wynika, że życie, zdrowie lub wolność dziecka
jest lub może być w niebezpieczeństwie.
Działanie systemu polega na bardzo szybkim rozpowszechnieniu informacji
o zaginionym dziecku za pośrednictwem wszelkich dostępnych mediów, takich jak
np.: telewizja, internet, radio, tablice reklamowe, elektroniczne znaki drogowe,
telefonia komórkowa. Idea systemu opiera się na pozyskiwaniu partnerów medialnych
i społecznych, którzy odpowiedzialni są za rozpropagowanie informacji o zaginionym
dziecku. Przygotowanie komunikatu oraz jego dystrybucja odbywa się poprzez
specjalistyczną platformę informatyczną.
Upublicznianie komunikatów oparte jest o zasadę szybkości i masowości oraz wymaga
od partnerów poświęcenia czasu antenowego, kosztem standardowej działalności.
Za pośrednictwem komunikatu podawane są podstawowe dane dotyczące zdarzenia
i zaginionego dziecka, w tym jego wizerunek oraz - w przypadku dostępności - informacje
dot. domniemanego sprawcy uprowadzenia. W komunikatach Child Alert podawany jest
także numer kontaktowy umożliwiający bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa
w poszukiwania.
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KRYTERIA OGŁASZANIA
CHILD ALERT
ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 listopada 2013 r. (Dz. U. KGP z 19 listopada 2013 r., poz. 92)
• Osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia.
• Istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa
związanego z pozbawieniem wolności albo jej życie, zdrowie jest bezpośrednio
zagrożone.

• Uzyskano pisemną zgodę […] od rodzica albo opiekuna prawnego […]
na rozpowszechnienie komunikatu, a w przypadku braku możliwości nawiązania
kontaktu z rodzicem albo opiekunem prawnym uzyskano zgodę sądu rodzinnego
i nieletnich.

• Z posiadanych przez Policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu
może w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby
zaginionej.

• Uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu.
UWAGA! Wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie!

PROCEDURA CHILD ALERT
W sytuacji gdy zdarzenie wyczerpuje wszystkie kryteria określone
dla uruchomienia systemu, kierownik jednostki prowadzącej
poszukiwania podejmuje decyzję o wszczęciu alertu. Następnie
zatwierdzony przez niego wniosek jest przesyłany do CPOZ KGP.
Po otrzymaniu wniosku o uruchomienie „Child Alertu” , koordynator CPOZ KGP dokonuje
jego analizy pod kątem zasadności wszczęcia a następnie powiadamia kierownika komórki
własciwej do koordynacji poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służby Kryminalnej
Komendy Głównej Policji (albo osobę przez niego wyznaczoną), który podejmuje decyzję
o przygotowaniu komunikatu i uruchomieniu Child Alertu. Do przesłanego wniosku
musi być załączona fotografia osoby zaginionej.
Koordynator CPOZ KGP po uzyskaniu akceptacji osoby odpowiedzialnej, przygotowuje
komunikat i informuje o uruchomieniu systemu „Child Alert” dyżurnego Komendy
Głównej Policji, który rozsyła komunikat do wszystkich jednostek Policji, Komendy
Głównej Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Straży Pożarnej. Rozesłanie
przygotowanego komunikatu do partnerów systemu odbywa sie za pośrednictwem
platformy Child Alert. Komunikat jest nadawany w mediach przez cały czas trwania „Child
Alert”, maksymalnie do 12 godzin od momentu rozesłania komunikatu o zaginionej
osobie małoletniej. Czas i częstotliwość publikacji w mediach wynika z indywidualnych
porozumień partnerskich.
Na wniosek jednostki prowadzącej poszukiwania, w uzasadnionych przypadkach (istotne
nowe informacje dot. zdarzenia) komunikat może być wysłany ponownie do wszystkich
partnerów ze zmodyfikowaną treścią celem aktualizacji jego publikacji.
W przypadku ustania zasadności dalszego trwania „Child Alert”, koordynator CPOZ KGP,
na podstawie decyzji osoby upowaznionej, powiadamia o tym fakcie partnerów systemu
oraz Dyżurnego Komendy Głównej Policji poprzez rozesłanie do nich przygotowanego
komunikatu o odwołaniu Child Alertu.
W uzasadnionych okolicznościach, pomimo spełnienia wszystkich kryteriów, alert nie
jest uruchamiany. Chodzi o sytuacje, w których analiza sprawy i przesłanki wskazują, że
jego uruchomienie może mieć odwrotny skutek niż zamierzano, np. sprawca może zabić
dziecko.
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MEDIA
Współpraca z mediami przebiega głównie w oparciu o komunikaty
w telewizji, radiu, na ekranach reklamowych i systemach City Info.
Partnerzy medialni:

SCHEMAT PROCEDURY
CHILD ALERT
zgłoszenie
o zaginięciu

rejestracja w systemie
policyjnym

komendant
miejski/powiatowy

wniosek
o Child Alert
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koordynator
wojewódzki
Do kontaktów ze społeczeństwem i odbioru wszelkich informacji związanych
z poszukiwanym dzieckiem jest przygotowany NUMER ALARMOWY 995. W sytuacji
wszczęcia Child Alert funkcjonuje 30 linii wejściowych obsługiwanych przez 5 operatorów
i dodatkowych 5 funkcjonariuszy CPOZ z identyfikacją rozmówców i nagrywaniem
zgłoszeń.
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NUMER ALARMOWY
SYSTEMU CHILD ALERT
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PAMIĘTAJ!
KAŻDE ZAGINIĘCIE POWINNO ZOSTAĆ
ZGŁOSZONE NA POLICJĘ

Zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy
zaginięć osób prowadzone przez jednostki Policji w kraju. Służy
wsparciem eksperckim i analitycznym.
Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
Pantone Cool Grey 2

Pantone 657

tel. +48 22 60 510 05

e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl

Pantone 2747

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest
jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która całościowo
zajmuje się problemem zaginięcia.
24h linia wsparcia – czynna non stop:

• 801 24 70 70 (z numerów TP opłata jak za jeden impuls z każdego miejsca w Polsce)
• +48 22 654 70 70 (z zagranicy i telefonów komórkowych)

Partnerzy:

