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FUNDACJA +48
Nazwa wymowna, ma dwuznaczne znaczenie:
- plus 48 to kierunkowy do Polski, a my otwieramy numer pomocy dla zatrzymanych na terenie Polski
- czas 48 godzin to czas maksymalnego zatrzymania przez którekolwiek organy ścigania
TELEFON ZATRZYMANYCH
+48 787 048 048
Numer działający 24 godziny na dobę, każdy kto zadzwoni pod niego i poinformuję, iż został zatrzymany – otrzyma od nas darmową
pomoc prawną i psychologiczną na czas zatrzymania.
Często nie mamy swojego prawnika, z którym możemy od razu się skontaktować, może się też zdarzyć, ze po prostu nie pamiętamy
do niego numeru, albo ze stresu zapomnimy numeru do najbliższych, wielokrotnie również organa ścigania nie informują albo wręcz
nie ułatwiają naszego prawa do powiadomienia 1 osoby o zatrzymaniu. Nasz telefon zatrzymanych ma zmienić tę sytuację.
Jest to prosty i łatwy do zapamiętania numer, który ma zaistnieć w świadomości obywateli jako najprostszy sposób do sięgnięcia po
pomoc, która na się należy!
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ZATRZYMANIE nasze POMAGANIE
MISJA FUNDACJI
•

NIESIENIE POMOCY PRAWNEJ I WSPARCIA DLA ZATRZYMANYCH OBYWATELI NA TERENIE POLSKI na 48 H

•

POMOC PSYCHOLOGICZNA przede wszystkim DLA RODZIN ZATRZYMANYCH na 48 H

•

EDUKACJA POSTAW i PRAW OBYWATELSKICH
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Nasze wsparcie
Ad 1 – Pomoc prawna
Brak konieczności codziennego wsparcia adwokackiego w życiu, nieznajomość prawa oraz nie jednokrotny szok jaki towarzyszy
osobie zatrzymywanej przez organy ścigania, powodują, iż taka osoba pozostaje sama, bez obrońcy i świadomości swoich praw.
Fundacja +48 to zmienia! URUCHAMIAMY TELEFON ZATRZYMANYCH
Polski dla wszystkich, którzy zostają zatrzymani na 48 godzin.

czynny 24 godziny na dobę, dostępny w każdym regionie

Jest to jeden, łatwy numer telefonu na cały kraj. Zapamiętując go, ułatwiamy każdemu obywatelowi Polski zagwarantowanie opieki
prawnej, którą zapewnia Fundacja przez 48 godzin od zatrzymania. Usługa prawna przez 48 godzin jest bezpłatna.
Ad 2 – Wsparcie psychologiczne
Mając świadomość, iż wielokrotnie dochodzi do zatrzymań przy osobach najbliższych – gwarantujemy opiekę psychologiczną
rodzinie i najbliższym osoby zatrzymanej na 48 godzin od zatrzymania. Opieka psychologiczna przez ten czas jest bezpłatna.
Ad 3 – Edukacja
Edukujemy w zakresie praw obywatelskich, a w szczególności uświadamiamy o prawach jakie przysługują, tak, aby uniknąć
ewentualnego zatrzymania lub gdy już do niego dojdzie.
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Historia powstania fundacji
Pomysł na stworzenie fundacji – jak zwykle urodził się w życiu codziennym!
Historia z życia wzięta Fundatorki pokazała, iż konieczność kontaktu i opieki prawnej może spotkać każdego. Każdy też może w trudnej sytuacji kontaktu z systemem prawnym
potrzebować zaopiekowania psychiatrycznie i psychicznie.
Zatrzymanie na 48 godzin – jest sytuacją wysoce traumatyczną i NIGDY NIKT nie powinien być sam w takich chwilach.
Niestety doświadczenie życiowe pokazało, iż większość z zatrzymanych pozostaje sama sobie – często nie wiedząc jakie ma się prawa, co przysługuje, po brak możliwości
osiągnięcia choć chwili spokoju od nerwów i stresu.
Identyczna sytuacja spotyka rodziny zatrzymanych – nie istotne czy bliski jest winny czy nie (to zresztą oceni dopiero sąd) – w żaden sposób nikt w rodzinie nie powinien
przechodzić gehenny nerwów, stresu i braku wiedzy co dzieję się z najbliższym oraz jakie prawa mu przysługują.
Fundacja to historie wielu z nas – tych, którzy przeszli już to piekło i teraz chcą zaopiekować się innymi – przekazać innym to czego sami nie zaznali albo oddać tę dobroć wsparcia,
którą mogli otrzymać.
Każdy z nas ma tu jakąś historię….. czy oznacza to ze jesteśmy źli czy winni?
Jakie to ma znaczenie, kiedy jedynym naszym celem jest wesprzeć innych w oparciu o własne doświadczenia………
Aby nikt nigdy nie czuł się osamotniony!
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Zasady działania fundacji
1. TELEFON ZATRZYMANYCH czynny całą dobę 787 048 048 – odbierają dyżurujący wolontariusze fundacji, wspieramy na terenie CAŁEGO KRAJU
2. TELEFON ZATRZYMANYCH – po odebraniu informacji, iż konieczna jest pomoc prawna, kontaktujemy się z wybranym prawnikiem współpracującym z
fundacja, aby natychmiast udał się na miejsce (zatrzymania bądź dołka, gdzie osoba zatrzymana została przewieziona).
Dopytujemy również czy konieczna jest opieka psychologiczna dla zatrzymanego oraz dla jego rodziny. W razie potrzeby kontaktujemy rodzinę z naszym
wybranym specjalistą – to on po rozmowie oceni czy konieczna jest interwencja medyczna czy jedynie wsparcie psychologiczne. Jeśli zatrzymany potrzebuje
pomocy lekarskiej – prosimy prawnika o pomoc w zorganizowaniu spotkania „na dołku” z lekarzem psychiatrą (niestety wzywanie karetki w razie potrzeby mija
się z celem albowiem medycy nie są w stanie zaopiekować się psychiatrycznie)
3. ZGŁOSZENIE PRZYJMUJEMY OD KAŻDEGO - zatrzymanego przez CBA, CBŚ w domu, zatrzymanego na proteście. Zatrzymanego za kradzież czy nawet
morderstwo – KAŻDY OBYWATEL otrzymuje od nas pomoc przez 48 godzin
4. Pomoc przez 48 godzin prawna jest BEZPŁATNA, po okresie 48 godzin relacje pomiędzy zatrzymanym a prawnikiem pozostają w ich gestii – jeśli zdecydują
się na dalszą współpracę ich zasady i koszty są już poza fundacją.
5. Pomoc lekarska i psychologiczna przez 48 godzin od zatrzymania jest bezpłatna zarówna dla rodziny i najbliższych oraz w razie konieczności również dla
zatrzymanego – po upływie tego czasu kontynuacja leczenia pozostaje w gestii osoby korzystającej z niej – poza fundacją.
6. Fundacja jest organizacją BEZPARTYJNĄ, wspierającą wszystkich, którzy zwrócą się do niej o pomoc – nie oceniamy, nie krytykujemy i nie wybieramy komu
pomożemy, a komu nie – WSZYSCY, którzy zwrócą się do nas o pomoc, otrzymają ją! Wszyscy bez względu na swoje poglądy czy czyny! Jesteśmy dla
OBYWATELI POLSKI!
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Pomóż nam
TELEFONIE
wszystkim i
mogli pomóc
zatrzymany!

– mów o naszym
ZATRZYMANYCH
wszędzie, abyśmy
każdemu kto został
Kontakt:
Telefon: 884 048 488
Mail: fundacja@plus48.eu
www: plus48.eu
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