
Prihláška
na 12. ročník ocenenia Roma Spirit 2020

Roma Spirit 2020Čitateľne vyplnenú prihlášku na ocenenie je možné zaslať do 12. októbra 2020 na adresu:

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

Na ocenenie možete nominovať seba alebo niekoho iného. Počet zaslaných prihlášok je neobmedzený.
Viac informácií na WWW.ROMASPIRIT.SK

MOJE ÚDAJE:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefonický kontakt:     E-mail:

ÚDAJE NOMINOVANÉHO:

Meno a priezvisko alebo názov organizácie:

Adresa:

Telefonický kontakt:     E-mail:

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE / NOMINÁCIA DO SÚŤAŽE V KATEGÓRII 

(vyberte najvhodnejšiu z kategórií)

MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA - nezisková organizácia, občianske združenie, asociácia, nadácia, záujmové združenie práv-
nických osôb a pod., ktoré prispieva k zlepšovaniu životných podmienok Rómov na Slovensku

SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ - firma, podnikateľ, organizácia, inštitúcia, (napr. aj materská, základná, stredná škola, 
univerzita, výskumné pracovisko) a pod., ktoré prispieva k zlepšovaniu životných podmienok Rómov na Slovensku

OBEC & 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 alebo ku spokojnému spolunažívaniu Rómov a nerómov (napr. zreteľa hodní učitelia, starostovia, iné výrazné 
osobnosti v danej komunite) a pod.

MÉDIÁ -  novinári, redaktori, blogeri a prostriedky masovej komunikácie (TV, rozhlas, tlač a ich internetové alternatívy, re-
klamné kampane, CD, DVD, a iné) šíriace pozitívne, objektívne, citlivé a vyvážené informácie o rómskej menšine

KULTÚRA - jednotlivec alebo organizácia za činorodú snahu a realizáciu aktivít hodných osobitného zreteľa, ktoré prispie-
vajú 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, komunity a spoloč-
nosti alebo je iným spôsobom výnimočný

UVEDENÉHO JEDNOTLIVCA / ORGANIZÁCIU / ČIN NOMINUJEM ZA

(vyberte jednu alebo viac z možností)

dosiahnuté výsledky pri realizácii projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny;

dosiahnuté výsledky pri realizácií aktivít zameraných na zlepšenie spolužitia Rómov a nerómov;

realizáciu projektu zameraného na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre rómske deti a mládež;

realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity;

výnimočný projekt alebo dlhodobú prácu, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie;

počin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity;

šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.

Iné  - popíšte:

3 1

31 augusta 2021

Roma Spirit 2021



POPIS AKTIVITY / PROJEKTU (Popíšte zrozumiteľne  a čo najpresnejšie)

Popíšte aktivity a / alebo činnosti nominovaného. (čo, prečo a ako dlho robí / robia) 

Aké má nominovaný a jeho činnosť dosah a na koho? (pre koho a komu aktivity prinášajú prospech) 

V čom sú aktivity a dosiahnuté výsledky výnimočné? 

Priestor na doplnenie ďalších dôležitých informácií.

ZOZNAM PRÍLOH

V .......................................................................... dňa .....................................  Podpis: .....................................................................

Podpisom tejto prihlášky udeľujem podľa  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov súhlas prevádzkovateľovi ACEC so 
spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov, a to za účelom ich evidencie ako nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2020. Osobné údaje Prihlaso-
vateľa nebudú zverejnené.

Poskytnúť osobné údaje nie je povinné, bez ich poskytnutia však ACEC nedokáže evidovať navrhovanú osobu ako nominanta na ocenenie. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek 
odvolať, a to oznámením doručeným na: slovensko@romaspirit.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred 
jeho odvolaním ako aj ďalšie práva v zmysle § 19 Zákona. Viac informácií o Zásade ochrany osobných údajov na www.romaspirit.sk.

2021.


