
                                     Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 Публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (пункт 3 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування громадська організація «Рома України «ТЕРНІПЕ» __________ 

 

Статус            громадське об’єднання                                                                                                . 

 

Сфера діяльності            забезпечення прав національних меншин____________________. 
 (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації 03.11.1999 р. ________________________________________ 

 

Місцезнаходження та контактні дані 79020, Україна, м. Львів, вул. Соснова, 

20; ternipe@ukr.net; +380732062036___________________________________ 
                                                                                               (у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів об’єднання Юрченко Микола Петрович, Юрченко Михайло Петрович, 

Коржов Віктор Михайлович, Сліпченко Руслан Григорович, Бейнарович 

Олександр Олександрович, Коржов Іван Вікторович.  

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання 

заяви на участь у Конференції адвокація інтересів ромської громади на 

державному і місцевому рівнях, популяризація ромської культури, посилення 

доступу до освіти, працевлаштування та соціального захисту, правозахист в 

тому числі з метою подолання упередженого ставлення до представників 

ромських громад. За цей період було введено більше 40 соціальних проектів, 

спрямованих на розширення прав і можливостей представників ромських 

громад в Україні та побудови позитивного наративу навколо образу всього 

ромського. 

 

Перелік реалізованих проектів «Стажування в органах місцевого 

самоврядування для ромської молоді в 9 областях України» - менторинг, 

розробка і проведення серії освітніх тренінгів та семінарів, адвокаційних 

зустрічей, 32 молодих ромських студента пройшли стажування в меріях; 
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«Доступ ромської громади до прийняття рішень на місцях місті Перечин та 

селі Порошково, Закарпатська область»- стратегічні сесії, мобілізація громади, 

фасилітація і, як наслідок, створення робочої групи при сільській раді з числа 

ромів і чинновників, «Школа ромського діяча» - освітньо-мобілізаційна 

програма для ромської молоді з 9 регіонів України; «Двомовні мультфільми 

для дошкільної освіти ромськіх дітей на трьох діалектах ромської мови» - 

розробка і впровадження інструментів мультикультурної і мультимовної 

освіти; «Ефективне працевлаштування - нова точка відліку в процесах 

інтеграції ромських громад» (розробка рекомендацій до проекту Цільової 

програми працевлаштування соціально-незахищених прошарків населення, в 

тому числі ромів в Україні); «Механізми координації трудових потоків ромів 

із Закарпаття на Львівщину» (розробка алгоритму і методичних матеріалів, 

розробка і проведення семінарів з правоохоронними органами та ромами); 

«Включення ромів зі стихійних поселень в територіальні громади Львівської 

області» - розробка адвокаційної стратегії, створення адвокаційної групи з 

експертів і представників органів державної влади, розробка методичних 

матеріалів, проведення адвокаційної кампанії, розробка і проведення семінару 

з органами місцевої влади; «Професійна підготовка для ромів у Львові» - 10 

молодих ромів отримали професію; «Підтримка участі ромської молоді в 

соціально-економічному житті» - 12 молодих Робово підвищили свої 

професійні якості і отримали перше місце роботи. «Жінки, яких не видно» 

(триває до 2022 року) - адвокація програм ресоціалізації ромських жінок-

ув'язнених - зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати. 

 

Проведені заходи: прес-конференція «Результати дослідження випадків 

антисемітизму та ромофобії в Україні» (21 лютого 2018), круглий стіл 

«Алгоритм реагування на напади на ромські тимчасові поселення» (28 травня 

2018), круглий стіл «Механізми координації трудових потоків ромів із 

Закарпаття на Львівщину» (28 вересня 2018), круглий стіл 

«Працевлаштування ромів: трьохсторонній діалог» (26 лютого 2019), 

профорієнтаційний урок «Вища освіта для ромських дітей з уст успішної 

ромської молоді» (2 квітня 2019), конференція «Особливості у роботі фахівців 

соціальної роботи у взаємодії з ромськими тимчасовими поселеннями» (15 

березня 2019), моніторингові візити у ромські тимчасові поселення з метою 

профілактики поширення короновірусу (березень – червень 2020), молодіжний 

спортивно-мобілізаційний проект «Свідома молодь – майбутнє нації» (січень-

червень 2020), презентації двомовних мультфільмів для дошкільного розвитку 

ромських дітей у школах (вересень-жовтень 2020). 
(назви заходів, дати проведення) 

 

Друковані та електронні видання _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 
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Інформація про керівника  Юрченко Микола Петрович, 26.11.1968 р.н., 

правозахисник, був керівником понад 20 соціальних проектів, спрямованих на 

забезпечення інтересів ромської громади, заступник Коаліції ромськиї 

неурядових організацій України. 
(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності; інформація про 

трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо; інформація про участь у 

конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 

Інформація про інших членів  Юрченко Галина Миколаївна, менеджерка 

проектів у ГО «Рома України «ТЕРНІПЕ», аспірантка каф. Менеджменту 

персоналу та адміністрування НУ «Львівська політехніка», співорганізаторка 

та модераторка публічної дискусії «Ромська жінка.New vision» в рамках 21-го 

фестивалю Docudays (2018 рік); спікерка у дискусії «Роми (не) відомі» 

(організатори - Український католицький університет, МФ «Відродження», 

2018 рік); спікерка брифінгу U.S.Helsinki commission ‘Attacks on Roma in 

Ukraine’ (Washington DC, USA); спікерка у дискусії «Як українські ЗМІ 

розповідають про ромів?» в рамках Форуму видавців у Львові (2018 рік); 

спікерка у онлайн-дискусії «Образ ромських жінок у медіа» в рамках Кампанії 

проти сексизму в українських ЗМІ та політиці «Повага» (2020 рік); моніторка 

у менторинговому проекті ОБСЄ БДІПЛ у дослідженні «Зображення ромів у 

мас-медіа та виступах представників оргів місцевого самоврядування у 

загальнонаціональних медіа, в т.ч. в умовах пандемії COVID19 (2020 рік); 

моніторка у проекті PECAO з виявлення та протидії мові ворожнечі щодо 

ромів у мас-медіа та соціальних мережах (2020-2023) та інше.  

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років 
https://hromadske.radio/podcasts/chiriklo/nichogo-dlya-romiv-bez-romiv-gaslo-shkoly-u-lvovi , 

http://www.kngu.org/uk/u-lvovi-znimaut-multfilm-so-navcae-romskoi-movi , https://youtu.be/Np1eKUG-

g0o , https://youtu.be/ELZLKbnbCvQ , http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/250-z-

paralelnoho-svitu-do-svitla-chotyry-romski-istorii , 

https://zaxid.net/politsiya_zmusila_romiv_pokinuti_sviy_tabir_poblizu_lvova_n1458634 , 

https://youtu.be/8CMXXA2QwtI , https://youtu.be/Lst5mJJplMg , https://youtu.be/axmEaoHNOqw , 

https://www.youtube.com/watch?v=ILyHq0_vIEw , https://hromadske.ua/posts/na-lvivshchyni-napaly-na-

tabir-romiv-ie-zahyblyi , https://www.bbc.com/ukrainian/news-44749604 , https://seedsandroots.net/yak-

lvivski-romy-svyatkuyut-velykden/ , https://www.radiosvoboda.org/a/sho-khochut-bachyty-u-romskij-

strategii-pislja-2020/29929248.html  

 

 

Керівник    ______________               ____________________ 
                                                                              (підпис)                                                      (ініціали, прізвище) 

 

                                                                           

Дата ______________ 

 

 

 

 

https://hromadske.radio/podcasts/chiriklo/nichogo-dlya-romiv-bez-romiv-gaslo-shkoly-u-lvovi
http://www.kngu.org/uk/u-lvovi-znimaut-multfilm-so-navcae-romskoi-movi
https://youtu.be/Np1eKUG-g0o
https://youtu.be/Np1eKUG-g0o
https://youtu.be/ELZLKbnbCvQ
http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/250-z-paralelnoho-svitu-do-svitla-chotyry-romski-istorii
http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/250-z-paralelnoho-svitu-do-svitla-chotyry-romski-istorii
https://zaxid.net/politsiya_zmusila_romiv_pokinuti_sviy_tabir_poblizu_lvova_n1458634
https://youtu.be/8CMXXA2QwtI
https://youtu.be/Lst5mJJplMg
https://youtu.be/axmEaoHNOqw
https://www.youtube.com/watch?v=ILyHq0_vIEw
https://hromadske.ua/posts/na-lvivshchyni-napaly-na-tabir-romiv-ie-zahyblyi
https://hromadske.ua/posts/na-lvivshchyni-napaly-na-tabir-romiv-ie-zahyblyi
https://www.bbc.com/ukrainian/news-44749604
https://seedsandroots.net/yak-lvivski-romy-svyatkuyut-velykden/
https://seedsandroots.net/yak-lvivski-romy-svyatkuyut-velykden/
https://www.radiosvoboda.org/a/sho-khochut-bachyty-u-romskij-strategii-pislja-2020/29929248.html
https://www.radiosvoboda.org/a/sho-khochut-bachyty-u-romskij-strategii-pislja-2020/29929248.html

