FUNDACJA
LUDZKI ŚWIAT – MUNDO HUMANO

WITAMY !
Na początek, kilka słów o fundacji „Ludzki Świat – Mondo Humano”, której cele, misja i statut dostępne są na stronie,
zarówno w formie przeznaczonej do czytania, jak również pod postacią filmów, zdjęć i audycji. Pozostawiając Państwu
swobodę wyboru medium krótko wspomnimy, że zajmujemy się podróżowaniem – głównie do Ameryki Południowej,
w szczególności do Boliwii i Argentyny. Z tych wyjątkowych miejsc wywozimy nie tylko niezapomnine wspomnienia,
ale także potrzebę mówienia o tym, jak żyją tamtejsi ludzie, co warto zobaczyć, a co ważniejsze, dlaczego trzeba tam
wracać. Ze względu na to, że fundacja zrzesza ludzi o różnorodnych zainteresowaniach i specjalizacjach, każdy z nas
czyni to na różnych poziomach – od amtora do naukowca.
Na terenie Polski planujemy organizację wystaw, dyskusji panelowych, projekcji filmowych, różnego rodzaju spotkań i
eventów prezentujących rozmaite aspekty tego „raju na ziemii”. Aby wymiana była skuteczna, musi być dwustronna –
na ternie Ameryki Południowej chcemy organizować ekspedycje, wyjazdy i warsztaty. Zależy nam na promowaniu
kultury polskiej, dlatego już teraz staramy się tworzyć projekty wzajemnej współpracy i wymiany, np. pod postacią
wspólnych wystaw i spotkań na terenie La Paz czy Buenos Aires. Zapraszamy do „zwiedzania” strony, uczestnictwa w
organizowanych przez nas imprezach oraz do zgłaszania własnych pomysłów lub chęci współpracy.

MISJA FUNDACJI
Cele statutowe fundacji „Ludzki Świat – Mondo Humano” podzielone są na pięć grup: działalność naukowa,
działalność oświatowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i działalność na rzecz pokrewnych fundacji. Cele te oraz
sposoby ich realizacji dostępne są w statucie, który syntetycznym, prawnym językiem ujmuje zakres Naszego działania.
Jednak poza prawniczym i urzędowym żargonem, każdy z uczestników wydarzenia, jakim jest „Mondo Humano” to
pasjonat we własnej dziedzinie. Właśnie dlatego możemy mówić o misji fundacji, którą określić można jako
popularyzację kultury Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Boliwii i Argentyny. Termin
„kultura” rozumiemy szeroko, włączając w jej zakres zarówno kulturę materialną, jak i niematerialną. Kładziemy
nacisk na wymianę różnego rodzaju dóbr pomiędzy Polską a wspominanymi krajami. Pomysł założenia Fundacji oraz
jej misja powstała z pozytywnego piętna, jakie na fundatorach wywarli ludzie, krajobrazy, zwyczaje oraz wyjątkowy
klimat wspomnianych terenów. Jesteśmy przekonani, że jeśli poświęcicie Państwo swój czas na obejrzenie
zamieszczonych na stronie materiałów oraz na chwilę refleksji nad tym, co chcemy osiągnąć, podzielicie Nasz zachwyt.
Tajemniczy „my”, to grupa pasjonatów, pośród których znaleźć można, między innymi: fotografów, plastyków,
podróżników, naukowców. Jesteśmy otwarci i gotowi na wszelkie zewnętrzne inicjatywy ludzi podzielających misję
Naszej fundacji.
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