Pridružené členstvo
ERIAC je organizácia založená na členstve, ktorá spája rómskych a nerómskych
jednotlivcov a organizácie, s relevantnými a preukázanými schopnosťami a
skúsenosťami v oblasti umenia a kultúry, ktorí sú zaviazaní hodnotám ERIAC.
Členovia ERIAC sú usporiadaní do štyroch tematických sekcií:
• Umenie a kultúra
• História a pamiatka
• Výskum a publikácia v oblasti umenia a kultúry
• Médiá a informácie v oblasti umenia a kultúry
Aké sú výhody pridruženého členstva ERIAC?
Pridružení členovia majú kľúčovú úlohu pri budovaní zdrojov ERIAC, pri tvorivej
výmene a koprodukcii, prevzatí zodpovednosti za iniciatívy ERIAC a pri
rozhodovaní.
Ako pridružený člen:
• Budete mať plný prístup k informačným a znalostným zdrojom, zbierkam,
archívom a databáze ERIAC
• V najväčšej možnej miere budete zapojený do programu ERIAC
• Budete vyzvaný, aby ste navrhli kultúrne a umelecké iniciatívy a partnerstvá
• Prostredníctvom tematických sekcií budete môcť formovať priority a činnosti
ERIAC
• Budete súčasťou strediska ERIAC, ako platformy na výmenu nápadov a
odborných znalostí
• Logo a názov inštitútu budete môcť zobraziť vo svojich vlastných činnostiach
podľa podmienok stanovených ERIAC
• Máte právo zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach
• Môžete nominovať členov do Barvalipe Academy alebo kandidovať do Barvalipe
Academy
Kto môže byť členom?
ERIAC je otvorený všetkým rómskym a nerómskym umelcom, kultúrnym
manažérom, zainteresovaným jednotlivcom, organizáciám občianskej
spoločnosti, spoločnostiam zo súkromného sektora a formálnym a neformálnym

skupinám s preukázanými kompetenciami a skúsenosťami v oblasti umenia a
kultúry, ktorí podporujú poslanie ERIAC a sú pripravení prispieť k realizácii
posilňujúcej vízie ERIAC. Žiadosti sa prijímajú od právnických a fyzických osôb.
Aké sú podmienky členstva?
• Žiadosti o členstvo posudzuje výkonné vedenie a Rada Pakiv na základe
preukázaných zásluh a kvalifikácie v oblasti všeobecne-chápaného umenia a
kultúry.
• Pridružení členovia sa musia zaviazať, že budú dodržiavať základné zásady
ERIAC
• Od pridružených členov sa očakáva, že zaplatia ročný členský poplatok
• Od pridružených členov sa vyžaduje, aby sa prihlásili na odber tematických
sekcií podľa svojich preferencií a skúseností. Pridružení členovia sa môžu
prihlásiť na odber viac ako jednej sekcie.
Ako sa môžem stať pridruženým členom?
Výzva pre pridružených členov v roku 2022 bude otvorená pri príležitosti osláv
Medzinárodného dňa Rómov - 8. apríla - a potrvá do konca júla. Pridružené
členstvo je možné získať vyplnením online prihlášky.
Všetky žiadosti budú hodnotené výkonným manažmentom ERIAC a Pakiv
Radou. Po schválení žiadosti bude žiadateľ musieť predložiť doklad o platbe, aby
sa stal plnoprávnym členom.

