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2018: Planeta dla jutra
W roku 2018 odbędzie się dziesiąta i jednocześnie ostatnia edycja Poster for Tomorrow w dotychczasowej formie.

Od 2009 roku osiągnęliśmy — a nawet przekroczyliśmy — wiele z początkowo założonych celów. Stworzyliśmy dużą społeczność 
projektantów, którzy są aktywnie zaangażowani w projekty społeczne. Przeprowadziliśmy debaty i warsztaty w szkołach oraz na 
uniwersytetach na całym świecie i otrzymaliśmy dziesiątki tysięcy plakatów na nasze konkursy. 
Ale chyba najbardziej widocznym znakiem osiągnięć, nawet nie samego Poster for Tomorrow, ale ruchu praw człowieka, jest po-
pularność 10 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Wybierając tę datę na coroczne otwarcie naszych wystaw, 
chcieliśmy zwrócić uwagę międzynarodowej społeczności na ten często pomijany, ważny dzień. Obecnie jest on uroczyście obcho-
dzony przez coraz większą grupę ludzi, a my jesteśmy dumni, że mogliśmy się choć trochę do tego przyczynić.

Ciesząc się z sukcesu jaki osiągnął Poster for Tomorrow, jednocześnie zauważyliśmy, że więcej uwagi poświęca się coroczne-
mu konkursowi plakatowemu niż kwestiom praw człowieka, które stanowią istotę naszego przedsięwzięcia. Oczywiście jesteśmy 
szczęśliwi i dumni z tego, że tysiące ludzi chce być związanych z naszym konkursem na rzecz praw człowieka, my jednak chcemy 
skupić się na samych prawach człowieka, a nie tylko na konkursie. 
W końcu świat się zmienia, a my chcemy być częścią tej zmiany.

Dlatego rok 2018  jest ostatnią edycją Poster for Tomorrow w dotychczasowej formie.

Aktualnie pracujemy nad tym, jak możemy się rozwijać i w 2019 roku zaproponować nowe rozwiązania aby skupić więcej uwagi 
na prawach człowieka, które są coraz bardziej zagrożone. Wydarzenia na świecie pokazują, że debata i dialog są niezbędne jeśli 
chcemy żyć w świecie, w którym wszyscy są naprawdę równi. Naszym celem na rok 2019 jest pobudzenie tego dialogu jak tylko 
możemy.

Najpierw jednak rok 2018. Aby uczcić ostatnie dziewięć lat i spojrzeć w przyszłość, postanowiliśmy poświęcić tegoroczny konkurs 
tematowi, który dotyczy przyszłości nas wszystkich: środowiska. Cytując Prezydenta Macrona, chcemy sprawić, by nasza planeta 
znów była wspaniała.

Dlatego tematem przewodnim 2018 roku jest „Planeta dla jutra”. Brief zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem rozpoczęcia 
konkursu: 20 lutego. Jak pewnie zauważyliście, nastąpiły również zmiany w stosunku do naszego regularnego harmonogramu, 
mianowicie data live jury oraz data premierowej wystawy przypadnie w niedzielę 16 września — czyli w Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Warstwy Ozonowej.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że zredukowaliśmy liczbę zgłoszeń na osobę z 9 do 3. Tym samym chcielibyśmy podkreślić 
nasze zaangażowanie dotyczące idei konkursu, zamiast pogoni za większą liczbą zgłoszeń.

Oto wszystkie ważne daty w tegorocznej edycji Poster for Tomorrow.

Ważne daty

20 lutego   Opublikowanie Briefu / otwarcie konkursu
10 maja   Termin zgłoszeń
20 maja   Online Jury
25 czerwca   Live Jury
16 września   Otwarcie międzynarodowej wystawy: Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 


