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Gdy zaginął Twój bliski

Pamiętaj, że w momencie zaginięcia to Ty jesteś najważniejszym
źródłem informacji, więc w miarę możliwości zdobądź i podziel się
wiedzą na temat:
• numerów telefonów, którymi posługuje się osoba zaginiona lub posługiwała się
w przeszłości;

• numerów telefonów, adresów bliskich, znajomych, z którymi utrzymywała
kontakt teraz lub w przeszłości;

• cech charakterystycznych wyglądu, zwracającego uwagę zachowania lub sposobu
bycia - przygotuj aktualne zdjęcie osoby;

• co osoba mogła mieć przy sobie, czy zabrała z domu konkretne rzeczy (np. ubrania,
kosmetyki, dokumenty, pieniądze, telefon, ładowarka, sprzęt typu latarka itp.);

• jakie są ulubione miejsca osoby, gdzie często i chętnie przebywa, czy posiada jakieś
szczególne miejsce, o którym opowiadała;

• jak przebiegała ostatnia doba – czy wydarzyło się coś nietypowego, jak
zachowywała się osoba w ciągu ostatnich 24h;

• jak wyglądały ostatnie tygodnie/miesiące przed zaginięciem – czy zmieniło się
coś w życiu osoby zaginionej, czy doświadczyła jakiegoś kryzysu (np. utrata pracy,
trudności finansowe, rozwód, utrata bliskiej osoby, choroba, poród, przeprowadzka,
zmiana szkoły/pracy i inne);

Jeśli zaginął ktoś z Twoich bliskich bardzo ważna jest
Twoja współpraca z Policją i innymi służbami/instytucjami
pomagającymi w poszukiwaniach. Jakość informacji, które
przekażesz ma wpływ na szybkość odnalezienia zaginionej
osoby.
Policjant zajmujący się Twoją sprawą potrzebuje wielu informacji o zaginionym
oraz o okolicznościach zniknięcia Twojego bliskiego, aby móc podjąć adekwatne
działania zmierzające do jego odnalezienia.

• czy nastąpiła jakaś zmiana w jej zachowaniu – ograniczenie kontaktów
z bliskimi, rezygnacja z dotychczasowych zajęć, zmiana wyglądu zewnętrznego,
problemy zdrowotne, zmiana stylu i efektywności pracy, rozdawanie rzeczy
osobistych, porządkowanie swoich spraw, zmiana trybu funkcjonowania w sferze
snu i odżywiania, sięganie po używki, zainteresowanie (rozmowy) tematem śmierci,
wahania nastroju;

• czy w ciągu ostatnich miesięcy osoba sięgała po alkohol lub inne używki;
• czy zdarzyły się w przeszłości samowolne opuszczenia miejsca pobytu bez
informacji dokąd się udaje, kiedy wróci;

• czy leczyła się psychiatrycznie – jeśli tak czy znasz diagnozę, jakie były objawy
choroby, jeżeli miała urojenia – jaka była ich treść;

Powiedz o wszystkich ważnych w TWOJEJ OCENIE zdarzeniach
lub okolicznościach, mogących pomóc w odnalezieniu osoby,
nawet jeśli uważasz, że dla Policji mogą one nie mieć znaczenia.
Pozwól specjalistom dokonać selekcji i oceny informacji – nie
filtruj przekazywanej wiedzy.
W sytuacji zaginięcia KAŻDA informacja jest ważna.

• w jaki sposób zazwyczaj radzi sobie w sytuacjach trudnych – czy szuka pomocy,
czy zamyka się w sobie;

• jakie są dominujące cechy jej charakteru, najbardziej charakterystyczny rys
osobowości (np. optymista, pesymista, kreatywny, odważny, lękliwy, energiczny,
wytrwały, szybko zniechęcający się…);

• czy cierpi na choroby somatyczne? czy używa sprzętu leczniczego lub zażywa
regularnie leki?

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:

