„Co zrobić, gdy dojdzie do zaginięcia dziecka?”
W Polsce od 2004 roku Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego objęty jest
patronatem fundacji Itaka.
Według policyjnych statystyk w Polsce każdego roku ginie kilka tysięcy dzieci. Nie
wszystkie udaje się odnaleźć, aż 5 proc. przepada bez wieści. Najczęściej giną młodzi ludzie w
wieku od 14 do 17 lat (około 90 proc. zaginięć osób przed 18 rokiem życia). Ok. 500
zaginionych rocznie osób to dzieci poniżej 6 roku życia, z kolei dzieci w wieku od 7 do 13 lat
to blisko 1000 zaginionych rocznie. Policja podkreśla, że większość zaginionych dzieci udaje
się odnaleźć w ciągu kilkunastu godzin. Najczęstszą przyczyną zaginięć dzieci są ucieczki
nastolatków w wieku około gimnazjalnym, kiedy przechodzą trudny czas i często czują się
niezauważane przez rodziców czy opiekunów. Chcąc uciec od rzeczywistości lub zwrócić na
siebie uwagę, wybierają ucieczkę, która może zagrażać zarówno ich życiu, jak i zdrowiu.
Jeżeli dziecko zaginęło to niezwłocznie powinniśmy tę sprawę zgłosić na policję.
Wtedy dopiero będę mogły rozpocząć się procedury związane z poszukiwaniem dziecka.
Trzeba jednak na policję złożyć zawiadomienie o zaginięciu.
Pamiętaj, że w przypadku zaginięcia dziecka liczy się każda chwila!!!
Z prośbą o pomoc, można także zwrócić się do Fundacji ITAKA.
Za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii, można skontaktować się ze specjalistami,
którzy na co dzień poszukują zaginionych dzieci. W razie potrzeby udzielą wsparcia i wszelkiej
możliwej pomocy.
116 000 – Telefon w sprawie zaginionego dziecka lub nastolatka.
Od 2013 roku w Polsce działa system Child Alert. Child Alert to system alarmowy,
który wspomaga poszukiwania zaginionych lub porwanych dzieci i nastolatków (do 18 lat).
Platforma zarządzana jest przez ekspertów z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych
Komendy Głównej Policji. Zgodę na uruchomienie musi wyrazić prawny opiekun
poszukiwanej osoby. Dzięki temu systemowi możliwa jest natychmiastowa informacja
społeczeństwa o zaginięciu dzieci, co zwiększa szansę na odnalezienie zaginionej osoby. wraz
z platformą Child Alert uruchomiono także ogólnopolski numer alarmowy 995, pod którym
można przekazywać wszelkie informacje na temat zaginionych dzieci.
W wielu przypadkach ostrożność i czujność rodziców lub opiekunów może uchronić dziecko
przed zaginięciem, zwłaszcza te najmłodsze dzieci.
Policja przygotowała zasady postępowania, które mogą zminimalizować ryzyko zaginięcia
dziecka. Rodzice muszą pamiętać, że dziecko do ukończenia 7 roku życia nie może być

pozostawione bez opieki. Dziecko do ukończenia 7 roku życia może korzystać z drogi tylko
pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.
O tym należy pamiętać:
•

Przed każdym wyjściem dziecka z domu, należy ustalić z kim i w jakim miejscu będzie
się bawiło.

•

Opiekunowie powinni uczulić dziecko, aby przy każdej zmianie miejsca zabawy
informowało o tym opiekunów.

•

Należy uczulić dziecko, aby nie rozmawiało z osobami nieznajomymi, nigdzie z nimi
nie odchodziło i nic od nich nie zabierało np. słodyczy, napojów czy zabawek oraz aby
nie korzystało z autostopu (tzw. okazji)

•

Jeśli droga dziecka do szkoły widzie przez obszar niezabudowany, zaciemniony lub
zadrzewiony dziecko nie powinno pokonywać jej samo.

•

Trzeba nauczyć dziecko krzyczeć i wołać o pomoc w sytuacji zagrożenia.

•

Dziecko powinno znać numery alarmowe oraz numery telefonów do rodziców lub
opiekunów.

•

Należy nauczyć dziecko, że o pomoc może zwrócić się tylko do osoby, która nie jest
anonimowa: policjanta, sprzedawcy sklepu, pracownika ochrony.
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