Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.

Nie daj się oszukać, przygotuj się do wyjazdu
Rusza kolejna odsłona kampanii Bezpieczna praca organizowanej przez Fundację
ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
Polacy zaginieni za granicą, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy, to blisko 20% wszystkich
osób poszukiwanych przez ITAKĘ. W 2011 roku do Fundacji zgłoszono aż 274 zaginięcia
zagraniczne. Średnio każdego tygodnia ginie za granicą 5 Polaków. Najwięcej zgłoszeń
dotarło do Fundacji z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, czyli krajów do których Polacy w
poszukiwaniu pracy wyjeżdżają najczęściej.
„Wielu osobom wyjazd do Niemiec, Anglii czy Holandii wydaje się być szansą na lepsze życie.
Niestety jadąc w ciemno, bez odpowiedniego przygotowania, często podejmując pracę na
czarno, Polacy stają się łatwą ofiarą nieuczciwych pośredników czy pracodawców.” - mówi
Aleksandra Andruszczak – Zin, zastępca dyrektora Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji
ITAKA.
Najczęściej popełniane przez Polaków błędy to korzystanie z usług niesprawdzonych
pośredników, podejmowanie nielegalnej pracy, płacenie za fikcyjne usługi czy też oddawanie
dokumentów. W konsekwencji oszukani, a czasem okradzieni pracownicy nie mając środków
do życia czy na powrót do kraju, popadają w kolejne długi, łamią prawo, stają się bezdomni.
Aby zapobiegać tym błędom, a jednocześnie przeciwdziałać kolejnym zaginięciom, Fundacja
ITAKA od 6 lat prowadzi program informacyjny Bezpieczna praca. Jego celem jest
uświadamianie potencjalnych zagrożeń i wskazywanie sposobów właściwego przygotowania
się do wyjazdu.
Głównym elementem tegorocznej akcji jest przygotowane przez specjalistów ITAKI
bezpłatne szkolenie internetowe, przeznaczone dla osób wybierających się do pracy za
granicę. Uczy ono jak ustrzec się przed najczęściej popełnianymi błędami, podpowiada w jaki
sposób wybrać agencję pośrednictwa pracy i jak sprawdzić pracodawcę, a także o czym
pamiętać szykując się do wyjazdu.
Uzupełnieniem szkolenia jest szczegółowa broszura z cennymi poradami dla wyjeżdżających
oraz internetowy poradnik, zawierający m.in. listę najczęściej popełnianych błędów,
niezbędnik z kontaktami, przydatne adresy i linki. Szkolenie internetowe oraz wszystkie
pozostałe materiały są dostępne bezpłatnie w prowadzonym przez Fundację ITAKA portalu
www.bezpiecznapraca.eu.
Akcja potrwa do 14 maja 2012 r.
Partner akcji: EURES

***

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest jedyną organizacją w Polsce całościowo
zajmującą się problemem zaginięć. Pomaga w poszukiwaniach, wspiera rodziny i bliskich osób
zaginionych. Specjaliści ITAKI udzielają wsparcia psychologicznego, doradzają w kwestiach prawnych i
socjalnych. Fundacja każdego roku prowadzi ok. 1400 spraw. W Warszawie ITAKA prowadzi Punkt
Wsparcia Bezpośredniego, zaś w Warszawie, Lublinie i Krakowie funkcjonują Grupy Wsparcia. Oprócz
działań poszukiwawczych i wspierających ITAKA prowadzi programy profilaktyczne mające na celu
zmniejszenie liczby zaginięć: program Nie uciekaj, kierowany do nastolatków, akcja Bezpieczna Praca,
adresowana do osób planujących wyjazd do pracy za granicę oraz Stop depresji dla osób
borykających się z tą chorobą.
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