
 
 

 

 

 

Dnes je NotFoundDay! 

 

Dnes oslavíme již podruhé NotFoundDay. Každoročně se v Evropské unii oficiálně pohřešuje 250 

000 dětí, tedy každé 2 minuty jedno dítě. Při příležitosti letošního NotFoundDay Missing Children 

Europe vybízí majitele webových stránek a jednotlivé společnosti, aby zcela jednoduše, stažením 

aplikace NotFound.org na své webové stránky, pomohli najít pohřešované děti. 

 

Co je to NotFound? NotFound.org je snadný a bezplatný způsob, jak změnit osudy pohřešovaných 

dětí a jejich rodinám dát naději. Pomocí aplikace NotFound si mohou majitelé webových stránek 

zobrazovat podobu a podrobné informace o pohřešovaných dětech na stránkách „404 Chyba – 

nenalezeno.“ NotFound.org aplikace již byla stažena na vice než 5 700 webových stránek. Letos 

Missing Children Europe s potěšením oznamuje, že bylo zobrazeno více než 100 milionů fotografií 

pohřešovaných dětí, průměrně min. 42 000 fotografií denně. Díky obrovské podpoře majitelů 

webových stránek a společností má nyní mnohem více dětí naději, že budou nalezeny.  

 

„Moje sestra Maria Aldridge zmizela ve věku 17 let v roce 1968 z britské nemocnice v 

Birminghamu, kde byla na praxi.  Aplikace notfound.org dává nezvěstným osobám možnost a 

vytváří povědomí, které je mohou pomoci vrátit do jejich domovů. Máme obrovský dluh vůči 

organizacím, které neúnavně poskytují podporu postiženým rodinám. Pevně věřím, že to společně 

můžeme změnit.“ Cathy Phillipová, sestra pohřešované dívky 

 

Díky integraci geo-lokalizované technologie funguje webová aplikace NotFound celém světě a to 

tak, že uživatelé mají k dispozici pouze podrobnosti o pohřešovaných dětech ve své oblasti. 

Opakovaným využíváním chybových stránek 404 majitelé webových stránek a společnosti mohou 

oslovit uživatele internetu na celém světě, kteří mají ´lepší´ nebo prostě jiné informace, jež mohou 

pomoci najít pohřešované děti. Stažením programu NotFound na vlastní web se také zvyšuje 

hodnocení vyhledávání pomocí Googlu a uživatel získává další zkušenosti. Zatímco většina lidí, kteří 

se dostanou na chybovou stránku 404 (Chyba – Nenalezeno), by jinak webovou stránku opustila, 

zásluhou NotFound roste význam dokonce i nejméně užitečné stránky Vašeho webu. 

 

„Z více než 1,5 miliardy existujících webových stránek činí průměrná návštěvnost stránky 404 až 

7%. Pomocí programu NotFound tyto nevyužité stránky dosáhly neuvěřitelného úspěchu: dosud 

bylo zobrazeno přes 100 milionů fotografií pohřešovaných dětí. Tento jednoduchý pomocník nám 

dává řadu možností, jak pomoci najít pohřešované děti. “ Aagje Ieven, generální tajemník 

společnosti Missing Children Europe 
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Od loňského roku byla technicky i vizuálně zdokonalena jak webová stránka, tak i aplikace. V 

současné době slouží NotFound v Belgii, Itálii, Španělsku, Francii, Řecku a na Kypru ke zobrazení 

přes 800 fotografií pohřešovaných dětí. Díky technickému zlepšení se nyní rozšiřuje aplikace do 

dalších zemí rychleji a efektivněji. Využití aplikace NotFound.org na webových stránkách je 

snadným a bezplatným způsobem, jak dosáhnout větších úspěchů a současně ušetřit čas a pracovní 

síly policie při vyšetřování případů pohřešovaných dětí. 

 

Jak můžete pomoci? 

1. Pokud máte webovou stránku, zvažte prosím stažení aplikace NotFound. Je to zdarma a 

nastavení trvá jen několik minut. Pokud webovou stránku nemáte, ale znáte někoho, kdo ji 

má, požádejte ho, aby zvážil možnost tuto aplikaci stáhnout. 

2. Zapojte se! Připomeňte I Vy NotFoundDay dne 25. září a povzbuďte majitele webových 

stránek, aby aplikaci využívali. 
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