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mając na celu ochronę praw i dobra dziecka pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na
doniosłą rolę telefonów zaufania prowadzonych między innymi przez Fundację Dzieci
Nicz\”je: (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111) oraz Fundację ITAKA: (telefon
116 000).

W ramach infolinii prowadzonej przez Fundację ITAKA realizowane są działania
poszukiwawcze dotyczące małoletnich. jak również udzielane jest wsparcie psychologiczne
opiekunom osób zaginionych. Telefon ten co roku przyjmuje ponad 200 zgłoszeń o zaginięciu
osób małoletnich. przy czym w ponad 80% przypadków udaje się odnaleźć osobą zaginioną.

Dzięki Telefonowi Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 III prowadzonemu przez
Fundację Dzieci Niczyje podjętych zostało w okresie od 6 listopada 2008 r. do 31 grudnia
2015 r. 556 interwencji oraz w samym 2015 r. 114 interwencji w sytuacji zagrożenia życia
małoletnich.

Podkreślenia wymaga. że wskazane organizacje pozarządowe ściśle współpracują
z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Takie współdziałanie doskonale
realizowane jest również z funkcjonującym przy Rzeczniku Praw Dziecka Dziecięcym
Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Działanie telefonów zaufania w ubiegłych latach dofinansowywane było przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w formie wspierania wykonania zadania publicznego.
Podkreślić należy. że finansowanie działalności organizacji pozarządowych pochodzi
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z różnych źródeł zaś dofinansowanie na szczeblu ministerialnym zapewniłoby stabilizację
oraz ciągłość podejmowanych przez nie działań. Obecność w/w telefonów zaufania w Polsce
utrwalona jest bowiem w świadomości społecznej, między innymi poprzez wieloletni przekaz
med ja! ny.

Według wiedzy Rzecznika Praw Dziecka do chwili obecnej nie został ogłoszony
konkurs ofert na realizację zadania publicznego związanego z prowadzeniem telefonów
zaufania. Należy podkreślić, że dalsze funkcjonowanie tego bardzo istotnego instrumentu
interwencyjno-wspierającego jest niezbędne do zapewnienia lepszej ochrony praw dziecka
w Polsce.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia
6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2015 r. poz. 2086), uprzejmie
proszę Pana Ministra o informację. czy wzorem lat ubiegłych wskazane inicjatywy zostaną
dofinansowane przez Ministerstwo oraz w jakim terminie planowane jest ogłoszenie
konkursu.
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