W związku ze zgłaszanymi pytaniami i wątpliwościami przedstawiamy zasady udzielania pomocy
osobom represjonowanym przez Fundację Instytut Społeczeństwa Otwartego. Zasady precyzuje
regulamin dostępny na stronie https://instytutspoleczenstwaotwartego.pl/regulamin.
Pomoc prawna i wsparcie finansowe mogą być udzielane przez Fundację osobom, które z powodu
swojej prodemokratycznej i pokojowej działalności politycznej lub społecznej stały się osobami
obwinionymi, podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
postępowaniach karnych lub postępowaniach administracyjnych o charakterze represyjnym, a także
osobom, które ze względu na taką działalność doznały uszczerbku majątkowego i wynikającego z tego
pogorszenia sytuacji życiowej. Pomoc kierujemy do aktywistów, ale też uczestników działań w
przestrzeni publicznej, które naraziły ich na szykany. Pomagamy tym, którzy narażają się na kary
broniąc dobra wspólnego w postaci rzeczywistej, a nie pozorowanej demokracji, która:
- przestrzega zasad trójpodziału władz, rządów prawa i niezawisłości sędziów oraz respektuje
niezależność mediów publicznych.
- chroni prawa mniejszości i szanuje poglądy oponentów dopóki mieszczą się w ramach
dopuszczalnych dla cywilizowanej debaty publicznej.
- kieruje się w swoich decyzjach racjonalnością i rzetelną wiedzą, przestrzegając rozdziału państwa
i kościołów, dotrzymuje reguł deliberatywnego tworzenia prawa w parlamencie,
- dba o zasoby, myśląc o przyszłych pokoleniach, w tym o środowisko naturalne.
- wzmacnia rolę społeczeństwa obywatelskiego w sferze polityki.
Działania związane z agresją, propagujące mowę nienawiści lub poglądy sprzeczne z Konstytucją
RP, kodeksem karnym, przyjętą wiedzą naukową, czy też organizowane wyłącznie w obronie
partykularnych interesów materialnych wąskiej grupy społecznej nie leżą w kręgu zainteresowania
Fundacji. Uczestnicy działań organizowanych w czasie pandemii zobowiązani są do przestrzegania
podstawowych zasad zachowania zgodnych z zaleceniami WHO, np. używanie maseczek.
Warunkiem udzielenia pomocy jest złożenie zobowiązania do wykorzystania dostępnych dróg
odwoławczych od krzywdzących decyzji i kar oraz zobowiązania do zwrotu na konto Fundacji
otrzymanego wsparcia w przypadku anulowania przez sąd nałożonych kar i ich odzyskania, lub w
przypadku otrzymania rekompensaty z innych źródeł. Fundacja daje rekomendacje co do dostępnych
dróg odwoławczych po ocenie dostarczonej dokumentacji przez prawników współpracujących z
Fundacją, zapewnia też wsparcie prawne przy realizacji ścieżki odwoławczej. Wsparcie nie jest zatem
udzielane w przypadku rezygnacji z drogi odwoławczej, na przykład po przyjęciu i zapłaceniu mandatu
bez wejścia na drogę sądową. Fundacja nie udziela też wsparcia na zapłacenie grzywien czy mandatów.
Pomoc finansowa jest udzielana w udokumentowanych przypadkach zagrożenia sytuacji bytowej
związanej z aktywnością społeczną. Dokumentacja może polegać na przekazaniu skanów
korespondencji sądowej, policyjnej, prokuratorskiej, skarbowej etc., zdjęciowej lub filmowej rejestracji
zdarzeń, relacji wiarygodnych dla Fundacji świadków.Ubieganie się o pomoc wymaga złożenia wniosku
poprzez wypełnienie formularza i dostarczenie wymaganych załączników. Wniosek jest oceniany przez
Radę Pomocy Represjonowanym Fundacji. W skład rady wchodzą: – przedstawiciel Fundacji, przedstawiciel ruchu Obywatele RP, - przedstawiciele innych ruchów społecznych. O składzie Rady
Pomocy decyduje Rada Fundacji. Rada Pomocy wydaje rekomendację Zarządowi lub jej odmawia.
Zarząd Fundacji decyduje o wysokości pomocy, kierując się stanem finansów Fundacji. Patronat nad
działaniem Rady Pomocy Fundacji i wgląd w rozliczenia finansowe ma Rada Honorowa Fundacji,
złożona z uznanych autorytetów życia publicznego (https://instytutspoleczenstwaotwartego.pl/rada).

