
2013 call for entries announced: A Home for Everyone



poster for tomorrow 2013: 
Dom dla każdego
Miejsce do Zycia, nie tylko do spania.

“Dom” dla każdego z nas może znaczyć coś innego. To miejsce, w którym wzrastaliśmy, miejsce gdzie 
mieszkamy obecnie, miejsce do którego przychodzimy po pracy, by odpocząć i miło spędzić czas  
z przyjaciółmi.

Jednak wciąż dla zbyt wielu ludzi dom pozostaje odległym tylko marzeniem, miejscem  
do którego dążą, próbując przetrwać kolejne dni w warunkach poniżej wszelkich standardów, czasem  
na ulicy, ponieważ nie mają dokąd pójść.  Nie musi tak być.  

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla prawo dla każdego człowieka do własnego 
miejsca do życia. Nie chodzi o miejsce, gdzie trzymamy swoje rzeczy, ale miejsce do życia w poczuciu 
bezpieczeństwa, w pokoju i godności. 

Oto jest temat kampanii Poster for tomorrow, na rok 2013: powszechne prawo do mieszkania. 
Ta sprawa jest bardzo szeroka, dlatego tym razem przyjęliśmy nieco inne podejście. 
W tym roku, jak dotychczas, przedstawiamy ogólne wprowadzenie do tematu, ale w każdym kolejnym 
miesiącu, od lutego do czerwca, dokładać będziemy dodatkowe elementy, dotyczące różnych aspektów  
tej sprawy: przyczyn, faktów, konsekwencji i rozwiązań. 
Teraz jednak, zapraszamy do skupienia się na jednym zagadnieniu: prawie do mieszkania. 

Przesłanie: 
Wszyscy zasługujemy na dom.
 
Myśl:
Dom to początek lepszej przyszłości.

Chcemy abyście zastanowili się, czym jest dom – jak staje się czymś więcej niż tylko czterema ścianami  
i dachem. Czym jest dla milionów ludzi mieszkających w slumsach, czasowych schroniskach, na ulicy.  
Nad szansą przełamania błędnego koła bezdomności, ucieczką od biedy, byciem pełnoprawnym członkiem 
społeczeństwa i szansą na „normalne” życie, wolne od obawy, gdzie spędzić noc i co złego może nas spotkać, 
podczas gdy śpimy na ulicy. 

Przyczyny dla których ludzie stają się bezdomni są rozliczne – to bieda, zły los, uzależnienie, 
choroby umysłowe, eksmisja, brak dostępnych mieszkań, problemy w relacjach z innymi, przemoc domowa – 
ale niezależnie od tego czy są to przyczyny osobiste, czy społeczne – jest jedno rozwiązanie. Dom. 

Rok 2013, w którym mamy rekordową liczbę mieszkańców miast, a trwający kryzys ekonomiczny  
nie wykazuje oznak słabnięcia, to czas, gdy tą właśnie sprawą należy się zainteresować. Pozostaje ona wciąż 
trudna do zdefiniowania, trudna do przezwyciężania i nie łatwa by się nią zająć. 

Nie jest najważniejsze, dlaczego ludzie są bezdomni. Ważne jest że mają prawo do własnego domu  
i szansy, którą on daje na zbudowanie nowego życia.



Kalendarz konkursu:

10 Marzec Początek konkursu
10 Lipiec                Termin nadsyłania prac konkursowych
20 Lipiec              Otwarcie obrad jury online
10 Wrzesień Zamknięcie obrad jury online
10 Październik Obrady jury w Paryżu
10 Grudzień Otwarcie wystaw na całym świecie (Worldwide exhibitions open)
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