Tagság
Az ERIAC egy tagságon alapuló szervezet, és a célja, hogy olyan Roma and nem-Roma
szervezeteket hozzon össze, akik releváns tapasztalattal, szaktudással rendelkeznek a
művészet és kultúra területén, valamint elkötelezettek az ERIAC értékei mentén.
ERIAC tagok a következő 4 tematikus csoportba szerveződnek:


Művészet és kultúra



Történelem é megemlékezés



Kutatás és publikáció a művészet és kultúra területén



Média és Információ a művészet és kultúra területén

Milyen előnyökkkel jár az ERIAC tagság?

A tagok kulcsfontosságú szerepet kapnak az ERIAC alakításában, részt vesznek kreatív
folyamatokban, felelősséget vállalnak az ERIAC különböző kezdeményezéseiben, és a
tagoknak lehetőségük nyílik arra, hogy hozzájáruljanak az ERIAC döntéshozatalaihoz es
alakíthassák a szervezet tevékenységeit.

A tagok:


Teljes

hozzáférést

kapnak

az

ERIAC

adatbázisaihoz,

archívumaihoz

es

forrásanyagaihoz


Lehetőségekhez mérten a tagokat bevonjuk az ERIAC tevékenységeibe,



Véleményezhetik és javaslatokat tehetnek a művészeti és kultúrális tevékenységeket
és együttműködéseket



A tematikus csoportokon keresztül alakíthatják az ERIAC prioritásait



A tagoknak joguknak van a Közgyűlésen való részvételre



A saját eseményeiken feltüntethetik az ERIAC nevét es logóját (előre rögzített
feltételeknek megfelelően)



Választó es választhatóvá válnak a BARVALIPE ACADEMY szavazásban

Ki lehet tag?

ERIAC tagság elérhető mindazon Roma es nem- Roma művészek, kulturális dolgozók, civil
szervezetek, magánszemélyek, magánszervezetek, formális és informális szervezetek
számára, akik jártasak a művészet és kultúra területén, és szeretnének közösen dolgozni az
ERIAC céljai megvalósításának érdekében.

Milyen követelményei vannak az ERIAC tagságnak?


A tagsági jelentkézeseket az ERIAC vezetése és a PAKIV Board bírálja el. A dőntésnél
figyelembe vesszük a jelentkezők érdemeit és jártasságát a tágan értelmezett
művészet és kultúra területén.



A tagoknak el kell fogadniuk az ERIAC alapító elveit



A tagok éves tagdíjat fizetnek



A tagok saját kompetenciájuk és preferenciájuk alapján egy vagy több tematikus
csoportba jelentkeznek.

Hogyan lehet jelentkezni?
A jelentkezést a Nemzetközi Roma Napon – április 8-án nyitjuk meg. A jelentkezés június
végén lezárul. A jelentkezés az online jelentkezési lapon keresztül adható le.

A tagsági jelentkezéseket az ERIAC vezetése és a PAKIV Board bírálja el. A jelentkezés
jóváhagyása után a jeletkezőknek a tagsági díj befizetését igazolniuk kell.

