ПРОГРАМА НА ERIAC ЗА ИНОВАЦИИ В
ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
Програмата на ERIAC за иновации в областта на изкуствата и културата
Глобалното избухване на епидемията Covid-19 сериозно засегна ромската култура и изкуства. Чрез предлаганата
програма, ERIAC цели да подпомогне организаторите на ромски културни прояви, като подкрепи креативността,
иновационния дух и самоинициативата на творците.
Чрез инициативи в областта на културата Програмата ще насърчава развитието на нови изкуства и културни
събития, ще даде тласък за стимулиране и трансфер на знания, ще насърчава креативността и самоинициативата
на ромските художници, организатори и творци. Иновационната програма на ERIAC:
-

насърчава устойчивото, дългосрочно влияние;
стимулира иновациите, оригиналността, креативността и виртуозността на ромските творци;
стреми се да активизира и мобилизира ромската културна среда за съзидание, развитие, преоткриване,
трансформация;
засилва сътрудничеството с културните общности, държави, идентичности, полове и поколения,
както във, така и извън ромските изкуства и култура и представителите на общността;
стреми се към постигане на мултиплициращ ефект, пряко или косвено облагодетелстващ ромските
семейства, общностите и обществото като цяло, включително чрез приноса и на други ромски
инициативи.

За да се постигне максимално въздействие от създаваното ново културно съдържание и знания, както и да се
разпространяват те чрез колективни и достъпни способи, ERIAC ще служи като платформа за разпространяване,
възпроизвеждане и насърчаване на инициативите и техните резултати. Като съ-автор и ко-продуцент, ERIAC ще
включва резултатите от подкрепяните инициативи в собствените си международни програми.
Програмата е насочена в 3 направления: КЪМ ДИГИТАЛНАТА КУЛТУРА, КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и КЪМ
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. Във всяко от направленията може да се кандидатства за еднократна помощ от 2500 до
5000 евро, превеждани по банков път. Очаква се инициативите да продължат между 3 - 6 месеца, започвайки
от юли 2020 г.
1. Направление КЪМ ДИГИТАЛНА КУЛТУРА
(Инициативи)
Тъй като съвременната сфера на културата и изкуството
преоткрива себе си в дигиталното пространство, ERIAC
и неговите партньори по проектите очакват иновативни
артистични и културни отговори на тази нова реалност.
Фокусирайки се върху дългосрочното влияние и в
отговор на глобалната тенденция към дигиталното,
ERIAC ще подпомага насочването към онлайн
пространството на ромските общности и индивиди от
областта на културата и изкуствата. В това направление
ERIAC ще подкрепи създаването на нови произведения
на изкуството и културата във всички жанрове (вкл.
визуални изкуства, анимация, филми, изпълнителски
изкуства и др.); като ERIAC насърчава създаването
на произведения, противодействащи нарастващата
крайно дясна и антициганистка пропаганда. За ERIAC
съзидателността, критичното мислене и ромските
изкуства са основни стратегии за противопоставяне на
вълната от лъжи и дехуманизация, дезинформация и
неверни новини за ромите и особено за ромските жени.
2. Направление КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО стипендиантска програма по „Инициативата за
развитие на ромското предприемачество“ (Roma
Entrepreneurship Development Initiative - REDI)
Липсата на официална регистрация на творците
на ромската култура и изкуство ги поставя извън
правителствените програми за подкрепа.

Докато стипендиантската програма, разработена в
сътрудничество с REDI, има за цел да подпомага,
обучава и направлява превръщането на неформалните
творци в областта на културата и изкуствата в културни
предприемачи. По този начин ERIAC отговаря на
предизвикателството, че болшинството от ромските
създатели на произведения в областта на културата
и изкуствата могат да работят като фрилансъри в
неформалната икономика.
3.
Направление
КЪМ
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
(инициативи)
ERIAC има за цел да генерира вдъхновяващи и мощни
образователни ресурси както за ромите, така и за
мнозинството, чрез фокусиране върху стимулирането
и трансфера на знания. Чрез това направление, ERIAC
ще подкрепя инициативи, насочени към генериране на
нови знания чрез иновативна изследователска дейност,
свързана най-вече с ромската идентичност, култура,
история и наследство. КЪМ ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
също ще подкрепя разработването на методологии за
творчески и направляван от роми трансфер на знания,
за създаването на образователни материали за
ромската идентичност, както в рамките на формалното,
така и в неформалното образование. ERIAC ще
насърчава лекции, критични рецензии, текстове,
есета, които отразяват съвременната ромска култура
и изкуства и практиката на идентичност.

Критерии за допустимост

Как да кандидатствам?

Могат да кандидатстват лица, принадлежащи към
широко разбираната ромска общност, независимо от
тяхната националност, държава на пребиваване, пол,
недъгавост, семеен или родителския статус, възраст,
религия, убеждение или сексуална ориентация.

Преди да пристъпят към попълване на формуляра,
препоръчва се кандидатите да се запознаят с
НАСОКИТЕ (GUIDELINES), достъпни на английски и
ромски език.

От всички кандидати се изисква активно да са участници
в сферата на ромската култура и изкуство – в един от
4-те тематични раздела за работата на ERIAC (култура
и изкуства; медии; създаването на знания; история и
възпоменания). Поканени да участват са музиканти,
художници, изпълнители, занаятчии, филмови дейци,
медийни професионалисти, куратори, преподаватели
и изследователи, дизайнери. Могат да кандидатстват
ромските сдружения за изкуство и култура (театър,
трупи и др.), неформални артистични колективи,
организации с нестопанска цел и предприемачи в
областта на културата.
Могат да кандидатстват асоциирани членове на ERIAC,
както и нечленуващи в ERIAC. Комисията по подбора
обаче изхожда от принципа да се дава предимство на
асоциирани членове на ERIAC, които имат принос.
Бенефициентите, които не са членове на ERIAC, ще
бъдат поканени да кандидатстват за членство в ERIAC
и да съблюдават принципа на принос.

Кандидатът трябва да попълни онлайн формуляр
за кандидатстване (APPLICATION FORM), заедно с
актуално професионално CV (максимум 3 страници).
Допълнителна информация, като например заемани
постове, работни образци, подкрепящи документи и
др., също може да бъдат прикачени онлайн.
Заявлението (APPLICATION FORM) трябва да бъде
попълнено на английски език. Съветваме ви да
използвате онлайн услугите за превод, ако имате
проблеми с попълването на заявлението на английски.
Онлайн заявлението може да бъде подадено
онлайн между 20 май и 10 юни 2020 г.
Ако имате въпроси, моля, свържете се с ERIAC
чрез eriac@eriac.org, като посочите темата: ERIAC
Innovation Program.

www.eriac.org/eriac-arts-and-culture-innovation-program/
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