ЕРИАК ИНОВАТИВНА ПРОГРАМА ЗА
УМЕТНОСТ И КУЛТУРА
Повик за апликации
ЕРИАК иновативна програма за уметност и култура
Како резултат на глобалната појава на пандемијата „Ковид-19“, која исто така имаше влијание на Ромската
уметност и култура, ЕРИАК има за цел да ја зајакне можноста на ромските производители на културата преку
поддршка на креативноста, иновативноста и самоодржливоста.
Преку културни иницијативи, програмата ќе го поддржи развојот на нови содржини од областа на уметност и
култура, поттикнување на производство на знаење и трансфер на знаење и промовирање на креативност и
самоодржливост на ромските уметници, претприемачи и креатори. ЕРИАК програма за иновации:
-

Поттикнува долгорочно и одржливо влијание;
Стимулира иновација, генијалност, креативност и видливост на ромските креатори;
Се обидува да ја активира и мобилизира ромската културна сцена да креира , да расте, да се
реновира и да се трансформира;
Ја зајакнува соработката помеѓу културните домени, земјите, идентитетите, родовите и генерациите,
како и меѓу ромската уметност и култура и претставниците на заедницата;
Пребарува за мултипликаторски ефект, директна и индиректна корист за ромските
семејства, заедниците и мнозинството во општеството, вклучително и преку придонеси за други
тековни иницијативи предводени од Ромите во оваа област;

Со цел да се зголеми влијанието генерирано од новата културна содржина и знаење и да се дистрибуираат како
колективни и достапни ресурси, ERIAC ќе служи како платформа за дистрибуција, репродукција и промовирање на
иницијативи и нивни резултати. Како ко-креатор и ко-продуцент, ЕРИАК ќе ги вклучи резултатите од поддржаните
иницијативи во своето меѓународно програмирање.
Програмата структуирана во 3 КАТЕГОРИИ: “ДИГИТАЛНА КУЛТУРА” , “ПРЕТПРИЕМНИШТВО” и “СМАРТ”. За
секоја категорија, апликантите може да аплицираат за еднократен придонес од 2.500 до 5.000 евра, платен
преку банковен транфер. Иницијативите се очекува да траат помеѓу 3 - 6 месеци, почнувајќи од Јули 2020
година.
1. ДИГИТАЛНА КУЛТУРА (иницијативи)
Бидејќи главната област во уметноста и културата е
неопходноста во реинвестирањето во дигиталниот
простор, ЕРИАК и неговите проектни партнери
предлагаат иновативни уметнички и културни
одговори на оваа нова реалност. Фокусирајќи се на
долгорочно влијание и како одговор на глобалниот
тренд на преминување кон дигиталниот свет, ЕРИАК
има за цел да ја поддржи трансформацијата на
ромските културни и уметнички ентитети и поединци
во мрежниот простор. Во оваа категорија, ЕРИАК
ќе поддржи создавање нови уметнички и културни
продукции (сите жанрови: вклучително и визуелни
уметности, анимација, филм, перформанси и сл.). Како
главен дел на оваа транзиција, ЕРИАК го охрабрува
создавањето на контра-наративи на зголемената
екстремно десничарска и анти-циганска пропаганда.
Креативноста, критичкото размислување и ромските
уметности се основни стратегии на ЕРИАК за да делува
против лагите и дехуманизација, дезинформација,
неинформираноста за Ромите и особено за жената
Ромка.
2. ПРЕТПРИЕМНИШТВО ( Програма за стипендии
со Roma Entrepreneurship Development Initiative –
Иницијатива за Економски Развој на Ромите- РЕДИ)
Недостатокот на формална регистрација на ромските
креатори на уметности и култура ги прави овие

културни производители некомпетентни за поддршка
од фондовите за итни случаи воведени од владите.
Оваа програма за финансирање, развиена во
соработка со РЕДИ, има за цел да го поддржи,
обучува и менторира процесот на трансформацијата
на креаторите од неформални уметности и култура
во формални културни претприемачи. На овој начин,
ЕРИАК се осврнува на предизвикот дека поголемиот
дел од ромските производители на уметност и култура
работат како хонорарни работници а многумина
работат и во неформалната економија
3. СМАРТ (иницијативи)
ЕРИАК има за цел да генерира инспиративни и
моќни образовни ресурси како за Ромите така и за
мнозинството, фокусирајќи се на создавањето на
знаења и нивно пренесување. Под оваа категорија,
EРИАК ќе поддржува иницијативи што се фокусираат
на создавање нови знаења преку иновативно
истражување, особено фокусирајќи се на аспектите
поврзани со ромскиот идентитет, култура, историја
и наследство. Оваа категорија исто така ќе поддржи
развој на методологии за креативно пренесување на
знаење предводено од Роми и дизајнирање материјали
за учење на идентитетот на Ромите во рамките на
формалното и неформалното образование. ЕРИАК
охрабрува предавања, критички осврти, текстови,
есеи кои се одразуваат на тековните ромски уметност,
култура и идентитет.

Потребни критериуми

Како да аплицирате?

Апликациите од сите кандидати кои што се дел од
пошироката ромска заедница се повикуваат
да
аплицираат, без оглед на националноста, земјата
на живеење, полот, инвалидитетот, брачниот или
родителскиот статус, возраста, религијата, верувањето
или сексуалната ориентација.

Пред да го пополните формуларот, апликантите се
охрабруваат да ги прочитаат документите за Упатства
(достапни на англиски и ромски јазик).

Од сите апликанти се бара да бидат активни
придонесувачи во ромската уметност и култура, да
спаѓаат во една од 4 тематски делови на работата на
ЕРИАК (уметност и култура; медиуми; производство на
знаења; историја и комеморација). Се повикуваат да се
пријават музичари, уметници, изведувачи, занаетчии,
актери, професионалци од медиуми, креатори,
едукатори и истражувачи, дизајнери и сл. Исто така,
се охрабруваат да аплицираат ромски компании за
уметност и култура (театар, бендови итн.), неформални
уметнички колективи, непрофитни субјекти и културни
претприемачи.
Исто така може да аплицираат и придружни членови
на ЕРИАК, како и оние кои не се нивни членови.
Сепак, Комитетот за селекција ќе им даде приоритет
на сегашните придружни членови на ЕРИАК кои го
исполнија принципот на придонес. Корисниците кои не
се членови на ЕРИАК ќе бидат поканети да аплицираат
за членство во ЕРИАК за да го почитуваат принципот
на придонес.

Од сите кандидати се бара да пополнат онлајн
формуларот за апликација, заедно со лична биографија
CV (најмногу 3 страници). Дополнителни информации,
како портфолија, примери за работа, придружни
документи итн. исто така, можат да се приложат на
онлајн апликацијата.
Апликацијата може да се пополни само на англиски
јазик. Ве охрабруваме да користите онлајн услуги за
превод во случај да имате проблем да ја пополните
апликацијата на англиски јазик.
Онлајн апликацијата може да се поднесе преку
Интернет од 20 мај - 10 јуни 2020 година.
Во случај на прашања, обратете се до ЕРИАК преку
емаил адресата eriac@eriac.org со назнака: ERIAC
Innovation Program

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