„Podporujeme aktívnu snahu
všetkých, ktorí sa podieľajú
na zlepšení situácie Rómov
na Slovensku.“

www.romaspirit.sk

Roma Spirit
Ocenenie Roma Spirit verejne oceňuje a podporuje
projekty a aktivity, ktoré prinášajú skutočné, merateľné
výsledky a riešenia problémov rómskej komunity a
predstavujú pre rómskych obyvateľov reálnu pomoc.
Projekt Roma Spirit oceňuje pomoc, prácu a podporu,
ktorá motivuje ďalšie subjekty k realizovaniu
efektívnych projektov, venujúcim sa tejto problematike.
Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009.
Za doterajších 10 rokov bolo nominovaných 1 390
subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov
Roma Spirit prevzalo už 61 laureátov.
Spoluvyhlasovateľmi Roma Spirit sú:
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

10 rokov

2009

1390

		

2018

• prijatých nominácií

					na ocenenie

61		

• ocenených laureátov

3 500

• hostí na slávnostnom 		

		
		

					galavečere

		5			• rokov televízneho 		
					vysielania

645		• minút televízneho 		

		

					vysielania

182 000

		

• televíznych divákov
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Ľubomíra Slušná Franz
prezidentka, ACEC

„Podporujeme aktívnu snahu
všetkých, ktorí sa podieľajú
na zlepšení situácie Rómov
na Slovensku.“

Ábel Ravasz

splnomocnenec vlády
SR pre rómske komunity
„Bez zviditeľnenia dobrých
príkladov by sme sa hýbali oveľa
pomalšie.“

Ivan Antala

partner kategórie Čin roka
„Roma Spirit je na Slovensku
jedinečným formátom verejného
ocenenia.“

Magdaléna Rothová

riaditeľka, Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Marta Gajdošíková

riaditeľka, Dvojka – RTVS
„Za každou nomináciou je príbeh,
niektoré sú také silné,že by mohli
byť aj námetom na film.“

Ján Orlovský
riaditeľ, Nadácia otvorenej
spoločnosti
„Roma Spirit nám každoročne
prináša prehľad toho najlepšieho z
rómskej kultúry a života.“

Zuzana Havírová
výskumníčka, Rómske advokačné
a výskumné stredisko

Jarmila Vaňová
riaditeľka, ROMED

„Roma Spirit vnímam ako
veľmi dobrý koncept boja proti
predsudkom a xenofóbii.“

„Projekt je postavený veľmi
profesionálne, odborne a najmä
s ľudsky silným aspektom,
realizovaný ľuďmi bez predsudkov.“

Mária Ház
projektová manažérka, Karpatská
nadácia

Michaela Mudroňová
koordinátorka pracovného
poradenstva, Človek v ohrození,
n.o.

Jarmila Lajčáková
senior výskumníčka, Centrum pre
výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Ján Hero
poradca štátneho tajomníka,
MŠ SR

„Vyzdvihuje postoje a činy, ktoré
zo Slovenska vytvárajú modernú a
ľudskú krajinu pre všetkých.“

„Vytvára hnaciu silu podpory
motivácii pre tvorivé a trvalo
udržatelné riešenia integrácie
Rómov do spoločnosti.“

Lívia Nogová
riaditeľka komunikačného a PR
oddelenia, Slovenské elektrárne

Ivett Pavlis
členka Prípravného výboru Roma
Spirit

Oľga Džupinková
moderátorka spravodajstva a
dopravného servisu Rádia Expres

Silvia Porubänová
sociologička, riaditeľka Inštitútu
pre výskum práce a rodiny

„Roma Spirit predstavuje
osobnosti, ktoré už dávno
prelomili svoje predsudky voči
Rómom.“

„Roma Spirit pre mňa osobne
už desať rokov znamená silu,
dôstojnosť, dojatie.“

www.romaspirit.sk

Roma Spirit

Kategórie

1. MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA
ocenenie za aktivity realizované občianskym
združením, asociáciou, nadáciou, neziskovou
organizáciou, záujmovým združením alebo inou
mimovládnou organizáciou.
2. OSOBNOSŤ
ocenenie pre jednotlivca, ktorý svojou činnosťou
dlhodobo prispieva, resp. prispieval k zlepšeniu situácie
rómskej komunity a rozvoju medzikultúrneho dialógu.
3. OBEC A MESTO
ocenenie pre obce, mestá a územné celky, ktoré
sa prostredníctvom samospráv spoločnou snahou
pričinili k dôstojnému postaveniu rómskej komunity
a prispeli k porozumeniu a spolunažívaniu
s majoritnou spoločnosťou.
4. SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ
ocenenie je udeľované za aktivity realizované
firmou, podnikateľským subjektom, organizáciou
alebo inštitúciou, ako napr. materská škola,
univerzita, výskumné pracovisko.
5. MÉDIÁ
ocenenie pre novinára/novinárku alebo masmédiá,
ktoré šíria pozitívne, objektívne, citlivé a vyvážené
informácie o rómskej menšine, či iným výrazným
spôsobom prispievajú k šíreniu porozumenia
a tolerancie v spoločnosti.
6. KULTÚRA
ocenenie pre jednotlivca alebo organizáciu za
celoživotnú aktívnu snahu a/alebo realizáciu aktivít
hodných osobitého zreteľa, ktoré prispievajú
k pozitívnej prezentácii, zachovaniu alebo rozvoju
rómskej kultúry
a identity.
7. Ocenenie ČIN ROKA
je špeciálne ocenenie za výnimočný čin, ktorý prispel k
záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca
alebo komunity.
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Roma Spirit 2018
		23

000		

• divákov RTVS

		63

000		

• divákov krátkych 		

				
		
		170

000		

			

		40

		779

000		

dokumentov RS 2018
• social media reach
• mediálnych výstupov
• divákov TV upútavok

		1 000 000

• celkový zásah

		15 000		

• distribuovaných printov

		197			

• rozhlasových upútavok

		55			

• TV upútavok

Ďakujeme našim výnimočným partnerom a sponzorom za prejavenú dôveru!

www.romaspirit.sk

Roma Spirit 2019

Pod záštitou ombudsmanky prof. Márie Patakyovej, PhD.

Staňte sa partnerom
Roma Spirit 2019!

8

		
• mesiacov dlhá celoslovenská 		
				komunikačná kampaň

6

			 • Workshop Roma Spirit 				10 rokov dobrej praxe

5			

• spolupracujúcich regionálnych TV
				vrátane rómskej TV Romana

450		• hostí slávnostného galavečera
50			

• TV spotov na RTVS

80

• spotov na Rádiu Expres

		

2			

• TV prenos - RTVS

100 000

• televíznych divákov			

			

• nespočetné množstvo dobrej vôle a ľudskosti

Pôsobnosť partnera Roma Spirit:
· Participuje na projekte ekonomicky, personálne, organizačne
alebo technicky
· Nominuje člena Prípravného výboru
· Podporuje budovanie prínosných partnerstiev
· Spolupracuje na medializácii a propagácii projektu
· Navrhuje kandidátov na členov Odbornej poroty
· Navrhuje kandidátov na členov Poroty Činu roka
· Spolupracuje s organizátorom, spoluvyhlasovateľmi
a partnermi
· Dohliada na dodržiavanie Štatútu ako jedniného a záväzného
ustanovujúceho dokumentu ocenenia
· Účastní sa slávnostného oceňovania Roma Spirit
· Iným vhodným spôsobom významne podporuje napĺňanie
cieľov a šírenie posolstva projektu

HARMONOGRAM
ROMA SPIRIT 2019

JÚL – SEPTEMBER
Vyhlásenie
11. ročníka Roma Spirit
Príjem nominácií
na ocenenie
Workshop Roma Spirit
10 rokov dobrej praxe
OKTOBER
Vyhlásenie finalistov
NOVEMBER
Galavečer
DECEMBER
Vysielanie galavečera
na RTVS

www.romaspirit.sk

© Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
www.acec.sk
office@acec.sk

www.romaspirit.sk

