Fundacja Społecznie Wrażliwi
Interesują nas ludzie

II. Cele i zasady działania Fundacji

§7
Fundacja Społecznie Wrażliwi powstała jako sprzeciw wobec otaczającej rzeczywistości. Z braku zgody fundatorów na
dalszą bierność. Z miłości do najbliższych i troski o przyszłość Naszych dzieci. Z pragnienia pozostawienia im świata
lepszego niż go zastaliśmy.
Celem Fundacji Społecznie Wrażliwi jest ewolucja systemu kapitalistycznego a zwłaszcza jego najbardziej
bezwzględnej, neoliberalnej odmiany w system bardziej sprawiedliwy. Równomiernie dystrybuujący zasoby. Na wskroś
przesiąknięty ideą Wspólnego Dobra i duchem humanizmu.
Wierzymy, że jest to możliwe na drodze bezkrwawej ewolucji, w ramach obowiązującego systemu. Aby to się stało,
potrzebujemy powszechnych, społecznie kontrolowanych, całkowicie niezależnych, zwłaszcza finansowo, kanałów
komunikacji i kapitału. Mediów, które skutecznie promują min. idee Ekonomii Społecznie Wrażliwej. Firmy natomiast,
spełniające kryteria takowej, będą finansować działalność i ekspansję Naszych Mediów.
Proponujemy referendum, w którym rzetelnie i czytelnie zreferujemy wady i zalety obecnego systemu oraz przez Nas
wypracowanej, Naszej propozycji. Głosować będziemy portfelami. Zostawiając pieniądze w Firmach Społecznie
Wrażliwych lub tych działających według dziś obowiązujących zasad. Proste.
§8
Cele Fundacji są następujące:
1)
Powołanie do życia, organizacja i reprezentowanie wolnych od wszelkich wpływów kanałów komunikacji
społecznej spełniających kryteria Dobra Wspólnego.
2) Organizacja i promocja podmiotów gospodarczych spełniających kryteria Ekonomii Społecznie Wrażliwej.
Zasadnicze kryteria to:
a) Godziwe wynagradzanie pracowników i współpracowników;
b) Niekumulowanie zysków lecz przeznaczanie ich na cele społecznie użyteczne;
c) Pełna kontrola społeczna poprzez jawność finansową i Nowoczesny System Referendalny;
3) Permanentna promocja idei i wartości spajających, łączących ludzi, z których najważniejsze to:
a) Rodzina jako elementarna komórka organizacji społecznej;
b) Relacje Międzyludzkie jako istota wspólnej egzystencji;
c) Dobro Wspólne jako przewodnia myśl każdego działania;
d) Humanizm jako fundament myśli o Nas i o świecie;
e) Nauka i Rozum jako podstawa każdej dyskusji;
f) Zdrowe Odżywianie jako punkt pierwszy profilaktyki zdrowia;
4) Rozwój, organizacja i prowadzenie Społecznego Portalu Edukacyjnego LubieFotografie.pl;
5) odkrywanie radości z fotografowania i tworzenia wideo poprzez propagowanie świadomego korzystania z
aparatu fotograficznego i kamery;
6) budowa społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do samoorganizacji, świadomego swoich praw i zdolnego do ich
egzekwowania poprzez powszechną edukację;
7) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,

Pozostałe 16 punktów w pełnej wersji statutu
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