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Ініціативній групі з підготовки установчих зборів
з формування Громадської ради при Державному архіві
Одеської області

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності протягом 2013–2014 років
1. Повна назва організації:
Громадська організація «Одеський обласний ромський конгрес».
2. Скорочена назва організації:
ГО «Одеський обласний ромський конгрес».
3. Дані про реєстрацію організації:
Державна реєстрація 30.03.1998 року, ідентифікаційний код юридичної особи
23989092.
ООРК є спадкоємцем Одеського товариства ромської культури, створеного
влітку 1989 року (перша ромська організація ще в УРСР), організаційно ООРК
заснований наприкінці 1992 року після набрання сили законом «Про об’єднання
громадян».
4. Адреса, контакти:
Україна, 65107, Одеса, Канатна, 83, к. 722;
Адреса для листування: 65001, Одеса, а/с 24;
тел.: (+38) 067 958-95-02;
e-mail: rkoch@bigmir.net
5. Мета та напрями діяльності:
Головна статутна мета — об’єднання Ромів області, представлення та захист
їхніх прав та інтересів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
судах, установах, відомствах, організаціях незалежно від форми власності та
підпорядкування. Головні напрями: ромська політика, правова просвіта та
правозахист, освіта, наукові дослідження.

6. Досвід роботи організації в дорадчих органах.
Конгрес є членом Ради представників організацій національних меншин при
Одеській облдержадміністрації з дня заснування цієї Ради (назви ради мінялися).
Конгрес принципово не брав участь в громадських радах при місцевих органах
державної влади. Разом з тим, члени Конгресу є членами робочих груп Одеської
міської ради та Одеської облдержадміністрації з виконання планів заходів щодо
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
— з 2010 року Конгрес виконує власну програму дослідження історії Калітраш
(нацистського геноциду проти ромського народу), у т.ч. числі виявлення та
дослідження архівних документів (2011 року виданий 1-й випуск «Роми в
Трансністрії 1941–1944. Архівні документи», 2-й випуск готовий до друку, але через
війну Росії проти України немає коштів на друк);
— у 2012–2013 роках Конгрес виконав проект «Моніторинг дотримання прав
Ромів в Одеській області», виданий аналітичний звіт «Дотримання прав ромського
населення в діяльності органів внутрішніх справ України» (Харків, 2013, 74 с.);
— з 2012 року Конгрес виконує власний проект спостереження за виконанням
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної
меншини на період до 2020 року — підготовлені 26 томів матеріалів по всіх областях;
члени Конгресу є членами робочих груп Одеської міської ради та Одеської
облдержадміністрації з виконання відповідних планів заходів;
— у 2013–2014 роках члени Конгресу брали участь у виконанні проекту
«Соціально-правова допомога Ромам Одещини» (Конгрес як партнер);
— Конгрес щомісяця видає «Ромський правознавчий вісник» та додаток до
нього «Роми в неромських ЗМІ» (збірка публікацій).
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