
 

Придружно членство 
 

 

ERIAC (Европски Ромски Институт за Уметност и Култура) е 
организација заснована на членство, којашто ги спојува поединците 
и организациите на Ромите и не-Ромите, со релевантни и докажани 
способности и искуства во областа на уметноста и културата и кои се 
посветени на вредностите на ERIAC. 
 
Придружните членови на ERIAC се организирани во пет тематски секции: 
 

• Уметност и култура 
 

• Историја и комеморација 
 

• Истражување и објавување во областа на уметноста и културата 
 

• Медиуми и информации во областа на уметноста и културата 
 

• Ромски јазик 

 

Кои се придобивките од тоа да се биде придружен член на ERIAC? 
 

 

Придружните членови имаат клучна улога во градењето на ресурсите на 
ERIAC, ангажирање во креативна размена и копродукција преземајќи ја 
сопственоста на иницијативите на ERIAC и ангажирање во 
донесувањето одлуки. 
 

Како придружен член: 
 

• Ќе имате целосен пристап до ресурсите и информациите 
на ERIAC, колекциите, архивите и базата на податоци  

• Доколку е можно, ќе бидете вклучени во програмата 
на активности на ERIAC  

• Ќе бидете поканети да предложите културни и 
уметнички иницијативи и партнерства  

• Преку тематски делови, ќе можете да ги 
обликувате приоритетите и активностите на ERIAC  

• Ќе формирате дел од центарот ERIAC како платформа 
за размена на идеи и експертиза 



 
 
 
 
 

 

• Ќе можете да го прикажете логото и името на Институтот 
во вашите сопствени активности, во согласност со 
условите поставени од ERIAC  

• Ќе имате право да учествувате во Генералните собранија 

• Можете да номинирате членови за  Barvalipe  
Academy /Академијата Барвалипе или вие да се 
кандидирате за Академијата Барвалипе 

 

Кој може да биде член? 

 

ERIAC е отворен за сите ромски и не-ромски уметници, културни 
менаџери, заинтересирани поединци, организации од граѓанското 
општество, компании од приватниот сектор и формални и 
неформални групи со докажани компетенции и искуство во областа на 
уметноста и културата и кои ја поддржуваат мисијата на ERIAC и се 
подготвени да придонесат за спроведување на визијата на ERIAC за 
зајакнување. Апликациите се прифаќаат од правни и физички лица. 
 
 

Кои се условите за да станете придружен член? 
 

• Апликациите за членство ги разгледуваат Извршниот менаџмент и 
Одборот Пакив врз основа на докажани заслуги и квалификации од 
областа на широко разбраната уметност и култура 

• Придружните членови треба да се заложат за почитување 
принципите на основање на ERIAC 

• Се очекува придружните членови да ја платат годишната 
членарина  

• Од придружните членови се бара да се претплатат на тематски 

секции, според нивните претполагања и искуство. Придружните 

членови можат да се претплатите на повеќе од еден дел.  
 

Како можам да станам придружен член? 

 
Повикот за придружни членки за 2023 година ќе биде отворен на – 13 
февруари – и ќе трае до 17 април. Придружното членство може да се 
добие со пополнување онлајн формулар за апликација. 
 
Сите апликации ќе бидат оценети од страна на извршниот менаџмент на 
ERIAC и Пакивскиот одбор. Откако апликацијата ќе биде одобрена, 
апликантот ќе треба да обезбеди доказ за уплата за да стане 
полноправен член. 
 

 

http://eriac.org/barvalipe-academy/
http://eriac.org/barvalipe-academy/
http://www.eriac.org/founding-principles
http://eriac.org/principle-of-contribution/
http://eriac.org/principle-of-contribution/

