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»پوسرت برای فردا«؛ اعالم موضوع فراخوان سال 2015

بهداشت و درمان در دسرتس همه
بهره مندی از بهداشت و درمان، هم اکنون برای همه!

فراخوان ارسال آثار
مسابقه جهانی »پوسرت برای فردا« با افتخار موضوع مسابقه سال 2015 را اعالم می دارد: بهره مندی از بهداشت و درمان، هم اکنون برای همه!

بنیاد »پوسرت برای فردا«، هر سال یکی از حقوق پایه انسانی را به عنوان موضوع کار خود در نظر می گیرد و موضوع سال 2015 حق همگانی برای 
بهداشت و درمان است.

هامنطور که اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در گیرودار تصویب »الیحه بهداشت کم هزینه« نشان داد، بهداشت و درمان حتی در کشورهای ثرومتند نیز یک 
مساله اساسی محسوب می شود. میلیون ها انسان در رسارس جهان از بیامری هایی رنج می برند که به سادگی توسط واکسیناسیون یا آنتی بیوتیک ها قابل 

پیشگیری هستند. اما مردم هنوز به دالیل اقتصادی یا ضعف خدمات رسانی، از مراقبت هایی که می تواند زندگیشان را نجات دهد محروم هستند.

این در حالی است که بر اساس بند 25 ام بیانیه حقوق برش، حق هر مرد، زن و کودک این است که از خدمات و امکاناتی برای لذت بردن از زندگی سامل 
بهره مند باشند.

در سال 2015 بنیاد »پوسرت برای فردا« با هدف آگاه منودن مردم از حق بهداشت و درمان همگانی، فراخوان طراحی پوسرت برای طراحان گرافیک و 
دانشجویان ارسال می مناید.

از آنجا که بهداشت و درمان مبحث گسرتده ای است، »پوسرت برای فردا« مسائل و مشکالت را فقط در 3 بخش زیر دنبال می کند:
• بهره مندی از بهداشت و درمان، هم اکنون برای همه!

• ریشه کن کردن بیامری های قابل پیشگیری
• بهره مندی از آب پاکیزه

مساله »بهره مندی« زمینه اصلی و عامل ارتباط متام این موضوعات است: بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مندی از دارو برای بهبود بیامری 
ها، بهره مندی از آب پاکیزه که مانع از انتشار بیامری ها می شود و بهره مندی از آموزش و خدماتی که میزان آگاهی از بیامری ها را باال می برد.

و البته بهره مندی از خدمات بهداشت و درمان ارزشی نخواهد داشت اگر این خدمات بدست مردم نرسد؛ این موضوع دیگری است که در آینده بیشرت به 
 آن خواهیم پرداخت.

 تقویم مسابقه

10 مارس، فراخوان ارسال آثار

10 جوالی، امتام مهلت ارسال آثار

 درباره »پوسرت برای فردا«

»پوسرت برای فردا« رقابتی جهانی برای طراحی پوسرت بر مبنای مسائلی از حقوق برش است که بر زندگی متامی ما تاثیر گذار هستند و توسط بنیاد 
4tomorrow برگزار می گردد. این بنیاد عالوه بر مسابقه ساالنه، به کمک آمورشگاه ها و دانشگاه ها، کارگاه های طراحی گرافیک و جلسات گفتگویی 
درباره مسئولیت های مدنی و توامنندسازی افراد در جهان، برای دانشجویان و طراحان گرافیک و موسسات دولتی و غیردولتی برگزار می کند. در سال 

2014، مسابقه »پوسرت برای فردا« 4301 پوسرت از 131 کشور دنیا دریافت منوده است.


