Відкритий конкурс для українських музичних
виконавців та авторів у Словаччині
Ми допомагаємо українським музичним виконавцям та авторам у цій непростій ситуації
Словацька асоціація захисту авторських прав і права на музичні твори (SOZA) створила спеціальний
конкурс для допомоги музичним виконавцям та авторам з України, котрі перебувають у
Словаччині через військовий конфлікт у своїй країні. Зараз SOZA оголошує конкурс на підставі
рішення Наглядової ради, за яким автори та виконавці з України, які перебувають у Словаччині,
можуть претендувати на фінансову допомогу для забезпечення основних життєвих потреб.
«Ситуація, у якій опинився народ України, дуже тривожна. Ми віримо, що допомога, котру
пропонуємо членам музичної спільноти через цю ініціативу, допоможе хоча б частково подолати
надзвичайно важкі обставини, які заважають музикантам повністю присвятити себе творчості та
мистецтву», – каже Любомір Бургр, голова правління SOZA.
Ініціатива для підтримки українських музикантів фінансується Фондом солідарності організації
CISAC (Міжнародна конфедерація товариств авторів і композиторів), членом якого SOZA є з 1970
року.
Як взяти участь у конкурсі?
Ініціатива призначена для музичних виконавців та авторів з України, які прибули до Словаччини у
зв’язку з війною. Запропоновану допомогу можна використати для забезпечення базових витрат
на життя. Музичні виконавці та автори з України можуть взяти участь у конкурсі, заповнивши
коротку заявку, яка доступна тут:
ЗАЯВКА
Заповнену заявку необхідно надіслати на електронну пошту: pr@soza.sk
Окрім безпосередньої допомоги українським артистам, SOZA також підтримуватиме чотири
організації, які безпосередньо допомагають українським біженцям у Словаччині, а саме: Post
Bellum, Словацька католицька благодійна організація, Ліга психічного здоров’я та Mareena. «Ми
віримо, що через ці чотири організації ми допоможемо не лише українським митцям, а й іншим
людям, які постраждали від війни у сусідній державі», – додає Бургр.
Заявлена допомога є продовженням гуманітарної діяльності, яку SOZA провадить від початку
війни. У березні SOZA виділила 50 тис. євро з бюджету Соціально-культурного фонду, половина з
яких була спрямована безпосередньо на спеціальний інкасовий рахунок Посольства України в
Словацькій Республіці. На решту коштів було організовано благодійний збір через платформу
Donio, яка була закрита в квітні 2022 року. Зібрані 28 468 євро використані в рамках ініціативи «Хто
допоможе Україні».
Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся до відділу PR за електронною адресою: pr@soza.sk .

