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poster for tomorrow 2014 ogłasza nową edycję konkursu: 

Prawo Pracy!
Każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego zatrudnienia 
na równoprawnych warunkach.
W tym roku mówimy o prawie do pracy. 
Jest to istotna kwestia, która obejmuje wiele zagadnień - ale nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać…

Prawo do pracy nie jest prawem do zatrudnienia. Nikomu nie przysługuje prawo do żądania otrzymania 
posady. Jednakże, każdy ma prawo do pracy w bezpiecznym, przyjaznym środowisku pracy, gdzie obowiązują 
jasne, uczciwe i sprawiedliwe zasady.

Wszyscy mamy prawo do pracy, bez wyzysku czy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, narodowość czy 
stan zdrowia.

Wszyscy mamy również prawo do zapłaty za naszą pracę, która stanowi uczciwe wynagrodzenie za nasz trud 
i która pozwoli nam na godne życie - utrzymanie siebie i naszej rodziny.

Prawo do pracy chroni nas przed nadużyciami takimi jak: wykorzystywanie dzieci do pracy, wszelkie odmiany 
dyskryminacji (płci, wieku, narodowości), nieuczciwe i nierówne zasady wynagrodzenia, oraz, szeroko 
rozumiany, wyzysk pracowników. 
Wspomniane prawo do pracy upoważnia nas do domagania się równych możliwości, świadczeń oraz ochrony 
przed wyzyskiem lub nieetycznym postępowaniem wobec pracownika.

W tym roku chcielibyśmy, aby każdy człowiek poznał swoje prawa, jakie nabywa jako pracownik, bez względu 
na to czy jest to mały chłopiec pracujący w wielkiej fabryce za znikome wynagrodzenie, kobieta zarabiająca 
mniej niż jej współpracownicy - mężczyźni, czy niepełnosprawny fizycznie człowiek, któremu odmawia się 
pracy biurowej, ze względu na jego wózek inwalidzki. 

To się musi skończyć. Dlatego w 2014 roku mówimy: praca, nie wyzysk.

Kalendarium konkursu:
10 marzec  Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
10 lipiec  Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń
20 lipiec  Rozpoczęcie prac Online Jury
10 wrzesień  Zakończenie prac Online Jury 
10 październik      Posiedzenie Jury w Paryżu
10 grudzień  Ogłoszenie wyników konkursu. Otwarcie wystaw na całym świecie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.


