
 
 
 
 

Придружено чланство 

ЕРИАK је организација заснована на чланству, која окупља ромске и неромске 

појединце и организације, са релевантним и демонстрираним компетенцијама и 

искуством у области уметности и културе и који су предани вредностима ЕРИАK-а. 

 
Придружени чланови ЕРИАK-а организовани су у четири тематске секције: 

 
 Уметност и култура
 Историја и комеморација
 Истраживање и публикације у области уметности и културе
 Медији и информације у области уметности и културе

 
Које су користи од тога да сте придружени члан ЕРИАK-a? 

 
Придружени чланови имају кључну улогу у изградњи ресурса ЕРИАK-а, креативној 

размјени и копродукцији, преузимању власништва над ЕРИАК-овим иницијативама и 

укључивању у доношење одлука. 

Као придружени члан: 

 

Имат ћете потпуни приступ ЕРИАЦ-овим изворима информација и знања, 
збиркама, архивама и бази података  
У мјери у којој је то могуће, ви ћете бити укључени у програм активности ЕРИАК-а 

Бићете позвани да предложите културне и уметничке иницијативе и партнерства Кроз 

тематске секције моћи ћете обликовати приоритете и активности ЕРИАК-а 

Формираћете дeо ЕРИАК-овог средишта као платформе за размјену идеја и 

стручности Моћи ћете да прикажете лого и име института у својим активностима, у 

складу са условима које поставља ЕРИАК Имаћете право да учествујете у Генералним 

састанцима 

 

Ко може бити члан? 

 
ЕРИАК је отворен за све ромске и неромске уметнике, културне менаџере, заинтересоване 

појединце, организације цивилног друштва, компаније из приватног сектора, као и 

формалне и неформалне групе са доказаним компетенцијама и искуством  
у области уметности и културе и које подржавају мисију ЕРИАК-а и спремни да 
допринесу спровођењу ЕРИАК-ове визије оснаживања. Пријаве се примају од 
правних и физичких лица.  

 

Који су услови да постанете придружени члан? 

 
Пријаве за чланство разматрају менаџмент организације и одбор Пакив на основу 
доказаних заслуга и квалификација у области умјетности и културе.  
Чланови се морају обавезати да ће поштовати оснивачке принципе ЕРИАК-а 
Од придружених чланова се очекује да плаћају годишњу чланарину 



 
 
 
 
 

 

Од придружених чланова се тражи да се претплате на тематске секције, у складу 
са својим преференцијама и искуством. Придружени чланови могу да се претплате 
на више од једне секције.  

 

Како могу постати придружени члан? 

 

Позив за придружене чланове за 2020. годину биће отворен поводом обележавања 
Међународног дана Рома - 8. априла - и трајаће до краја jula. Придружено чланство 
може се добити попуњавањем онлине формулара. 

 

Све пријаве ће оцењивати менаџмент ЕРИАК-а и Пакив одбор. Након што је 
апликација одобрена, подносилац захтева мора доставити доказ о уплати како би 
постао пуноправни члан. Као одговор на тренутну глобалну пандемију, ЕРИАK 
је одлучио да за 2020 годину од придружених чланова који трпе тешке 
последице због Kовид19 кризе неће очекивати плаћање чланарине. Молимо вас 
обавестите нас унапред у случају да вам тренутна ситуација не дозвољава да 
испуните принцип доприноса. 
 
Формулар за аплицирање   
 
 

https://eriac.org/membership/membership-apply/

