Prihláška
Na ocenenie sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať.
Čitateľne vyplnenú prihlášku posielajte do 15. septembra 2017 na adresu:
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava.
viac informácií na www.romaspirit.sk

údaje prihlasovateľa*
Meno a priezvisko
Adresa
Telefonický kontakt

e-mail

údaje nominovaného*
Meno a priezvisko
Obchodné meno / názov mimovládnej organizácie
Adresa
Telefonický kontakt

e-mail

* vyplňte podľa potreby

prihlásenie do súťaže / nominácia do súťaže v kategórii
(vyberte iba jednu z kategórií)



Mimovládna organizácia nezisková organizácia, občianske združenie, asociácia, nadácia, záujmové
združenie právnických osôb a pod., ktoré prispieva k zlepšovaniu životných podmienok Rómov na Slovensku



Spoločnosť / zamestnávateľ firma, podnikateľ, inštitúcia (napr. materská, základná, stredná škola,
univerzita, výskumné pracovisko) a pod., ktoré prispieva k zlepšovaniu životných podmienok Rómov na Slovensku



Obec a mesto lokality, ktoré sa prostredníctvom samospráv spoločnou snahou pričinili k zlepšeniu postavenia
rómskej komunity



Osobnosť súkromná fyzická osoba, ktorá svojou činnosťou dlhodobo prispieva / prispievala k zlepšeniu situácie
rómskej komunity (napr. zreteľa hodní učitelia, starostovia, iné výrazné osobnosti v danej komunite) a pod.



Médiá prostriedky masovej komunikácie (televízia, rozhlas, tlač a ich internetové ekvivalenty, billboardy, mail,
chat, telefón, list, plagát, CD, DVD, BR nosiče, novinári, blogeri a iné), ktoré šíria pozitívne, objektívne, citlivé
a vyvážené informácie o rómskej menšine, novinári a redaktori



Kultúra jednotlivec alebo organizácia za celoživotnú snahu a realizáciu aktivít hodných osobitného zreteľa,
ktoré prispievajú k pozitívnej prezentácii, zachovaniu alebo rozvoju rómskej kultúry a identity



Čin roka 	zreteľa hodný počin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo
komunity alebo je iným spôsobom výnimočný

uvedeného jednotlivca / organizáciu / čin nominujem za
Uveďte za čo / prečo danú osobu, firmu, obec alebo organizáciu nominujete. Čo je dôvod nominácie?

popis aktivity / projektu
Popíšte predmet činnosti a/alebo aktivity nominovaného.

Aké výsledky dosiahla nominovaná osoba alebo organizácia?

Ako pomohla aktivita / projekt / osoba rómskej komunite v danej oblasti?

Aký dosah a na koho majú nominované aktivity alebo osoba?

Akým a koľkým ľudom projekt či aktivity pomáhajú?

V čom sú aktivity a dosiahnuté výsledky výnimočné?

Ako dlho realizuje nominovaný svoje aktivity, nominovanú aktivitu?

zoznam príloh
(maximálne 3 prílohy)

V

dňa

podpis

Podpisom tejto prihlášky udeľujem podľa § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon“)
Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu na spracovanie mojich vyššie uvedených osobných údajov, a to za účelom ich evidencie ako nominanta na
ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2017. Uvedený súhlas poskytujem na dobu určitú, po dobu 10 rokov od jeho poskytnutia. Vyhlasujem, že som bol
Prevádzkovateľom v plnom rozsahu informovaný o skutočnostiach vyplývajúcich z § 15 Zákona a som si vedomý svojich práv podľa § 28 Zákona.

Vyhlasovatelia

generálny partner

partner kategórie čin roka

partneri

Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky
program Kultúra národnostných menšín 2017

Realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky

