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poster for tomorrow ogłasza nową edycję 2015: Otwierajmy!

O poster for tomorrow

poster for tomorrow – inicjatywa prowadzona przez organizację 4tomorrow - to międzynarodowy konkurs plakatu, 
skupiający się na dotyczących nas wszystkich zagadnieniach z zakresu praw człowieka. Oprócz corocznego 
konkursu na plakat, organizacja 4tomorrow, działając we współpracy ze szkołami i uniwersytetami projektowania 
graficznego, instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi (NGO), prowadzi także warsztaty projektowe 
i dyskusje na temat odpowiedzialności obywatelskiej i nadania znaczenia jednostce na całym świecie.
W ubiegłorocznej (2014) edycji konkursu na plakat poster for tomorrow, wpłynęło 4301 prac ze 131 krajów świata.

Kalendarium

10 marca - rozpoczęcie przyjmowania prac konkursowych
10 lipca - zamknięcie przyjmowania prac konkursowych

Międzynarodowy konkurs na plakat poster for tomorrow ma przyjemność ogłosić nową edycję: 
Otwierajmy! Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej od zaraz!

Co roku, tematem poster for tomorrow, jest zagadnienie z zakresu podstawowych praw człowieka. 
W 2015 roku jest to powszechne prawo do opieki zdrowotnej.

Bieżące zmagania Prezydenta USA, Baracka Obamy, z Affordable Care Act pokazują, że opieka zdrowotna to istotny 
problem nawet w najbogatszych krajach świata. Miliony ludzi na całym świecie cierpią z powodu chorób, którym 
z pewnością mogłyby zapobiec podstawowe szczepienia, antybiotyki i edukacja zdrowotna. Jednakże, zarówno z 
powodów finansowych jak i logistycznych, nie wszyscy ludzie mają dostęp do leczenia, które mogłoby uratować 
im życie.

Pomimo prawa każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie do powszechnego dostępu do usług medycznych, 
zawartego w Artykule 25 Deklaracji Praw Człowieka, nie wszyscy mogą cieszyć się zdrowym życiem.

W roku 2015, poster for tomorrow zaprasza zarówno profesjonalnych grafików, jak i studentów, do stworzenia 
plakatu, który miałby na celu podniesienie świadomości dotyczącej powszechnego prawa do opieki zdrowotnej.

Ponieważ opieka zdrowotna jest bardzo pojemnym zagadnieniem, poster for tomorrow skupi się na rozwiązywaniu 
tej kwestii w trzech obszarach:

• Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej od zaraz!
• Zwalczanie chorób, którym można zapobiec.
• Dostęp do czystej wody.

Myślą przewodnią konkursu jest słowo „dostęp”: dostęp do powszechnych świadczeń medycznych, dostęp 
do leków, które mogłyby pomóc w zwalczaniu chorób, powszechny dostęp do czystej wody, która zapobiega 
rozprzestrzenianiu się chorób oraz dostęp do edukacji zdrowotnej, mogącej zwiększyć świadomość na temat 
chorób. 

Jednakże, sam dostęp do usług opieki zdrowotnej nic nie da, jeśli ludzie nie będą mogli z tych usług skorzystać. Z 
tym problemem zmierzy się najbliższa edycja poster for tomorrow.


