Członkostwo stowarzyszone
ERIAC jest organizacją członkowską, skupiającą zarówno osoby pochodzenia
romskiego i nieromskiego jak i organizacje, które posiadają odpowiednio
wykazane kompetencje i doświadczenie w dziedzinie sztuki i kultury oraz
odzwierciedlają wartości reprezentowane przez ERIAC.
Członkowie stowarzyszenia ERIAC zorganizowani są w czterech sekcjach
tematycznych:
- Sztuka i kultura
- Historia i upamiętnianie
- Badania naukowe i publikacje w dziedzinie sztuki i kultury
- Media i informacja w dziedzinie sztuki i kultury
Jakie są korzyści z bycia członkiem stowarzyszonym ERIAC?
Członkowie stowarzyszeni odgrywają kluczową rolę w budowaniu zasobów
ERIAC, włączając się w twórczą wymianę i koprodukcję. Przyjmują na siebie
odpowiedzialność za inicjatywy ERIAC i angażują się w procesy decyzyjne.
Jako członek stowarzyszony:
- Uzyskasz pełny dostęp do zasobów informacyjnych i wiedzy ERIAC, jego
zbiorów, archiwów i baz danych.
- Masz możliwość zaangażować się w program działań ERIAC.
- Możesz zaproponować inicjatywy i partnerstwa kulturalno-artystyczne.
- Dzięki sekcjom tematycznym formułujesz priorytety i działania ERIAC.
- Korzystasz z centrum ERIAC jako platformy wymiany pomysłów i wiedzy
specjalistycznej.
- Masz możliwość używania logo i nazwy Instytutu we własnej działalności,
zgodnie z warunkami określonymi przez ERIAC.
- Uzyskujesz prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.
- Możesz nominować członków do Akademii Barvalipe lub startować jako jej
kandydat.
Kto może zostać członkiem?

ERIAC jest otwarty dla wszystkich romskich i nieromskich artystów,
menedżerów kultury, organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
przedsiębiorstw sektora prywatnego oraz formalnych i nieformalnych grup
posiadających udokumentowane kompetencje i doświadczenie w dziedzinie
sztuki i kultury.
Wszystkie zainteresowane osoby, które wspierają misję ERIAC i są gotowe
przyczynić się do realizacji wizji wzmacniania pozycji naszego instytutu
zapraszamy do aplikowania.
Wnioski przyjmowane są od osób prawnych i fizycznych.

Jakie są wymagania, aby zostać członkiem stowarzyszonym?
- Wnioski o członkostwo są rozpatrywane przez kierownictwo i Zarząd Pakiv
na podstawie wykazanych osiągnięć i kwalifikacji w dziedzinie szeroko pojętej
sztuki i kultury.
- Członkowie stowarzyszenia muszą zobowiązać się do przestrzegania zasad
założycielskich ERIAC.
- Od członków stowarzyszonych oczekuje się płacenia rocznej składki
członkowskiej.
- Członkowie stowarzyszenia są proszeni o zapisanie się do sekcji
tematycznych, zgodnie z ich preferencjami i doświadczeniem. Członkowie
stowarzyszeni mogą zapisać się do więcej niż jednej sekcji.
Jak zostać członkiem ERIAC?
Zaproszenie dla członków stowarzyszonych na rok 2022 zostanie otwarte z
okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Romów - 8 kwietnia - i będzie
trwało do końca lipca.
Członkostwo stowarzyszone można uzyskać, wypełniając formularz
zgłoszeniowy online.
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez kierownictwo ERIAC i Zarząd
Pakivu. Po zatwierdzeniu wniosku, aby zostać pełnoprawnym członkiem,
wnioskodawca będzie musiał przedstawić dowód wpłaty składki członkowskiej.

