
Зразок
Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в 

установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Царевська Юлія Олександрівна

Працює

Громадянство, число, 
місяць і рік народження 
Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання
Володіння мовами

Нагороди, почесні 
звання
Досвід роботи у 
виборних органах 
Досвід роботи у 
консультативно- 
дорадчих органах при 
органах виконавчої 
влади

Т р у д о в а  
д і я л ь н і с т ь

Менеджером у соціальній сфері у ВБО 
«КОНВІКТУС УКРАЇНА»
Громадянка України,
05.03.1986 р.
Вища, магістр соціальної педагогіки та 
практичної психології

Українська-рідна, російська-вільно, англійська 
иррег іпіегтесііаіе, французька -  іпіегтесііаіе.

Маю досвід роботи в Чернівецькій Обласній 
Координаційній раді обласної ради з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД в 
якості представника ІГС.

^  3 2012 -  дотепер -  менеджер в соціальній 
сфері ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА», 
керівник Подільського центру для осіб, 
яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДУ та 
проституції
З 2012 -2 0 1 4  - керівник проекту «Надання 
медико-соціальних та інформаційно- 
просвітницьких профілактичних послуг з 
діагностики, лікування та профілактики 
ВІЛ/ІПСШ представникам ГР за 
принципами кейс-менеджменту» ВБО 
«КОНВІКТУС УКРАЇНА»
2009 -  2011 роки - член керівного 
комітету, психолог-тренер проекту



«Спільна, надійна й здорова робота» 
(Німецько-У країнська партнерська
ініціатива з питань подолання ВІЛ/СШД). 
Керівник проекту «Медико-соціальний 
супровід ЛЖВ, що приймають ВААРТ» 
(Чернівецьке відділення ВБО ВМ ЛЖВ).

^  2008 -  2011 - психолог -  супервізор 
Товариства Червоного хреста України в 
Чернівецькій області. Залучений спеціаліст 
Міського центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді. Залучений спеціаліст 
Обласного центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді. Психолог-тренер 
Чернівецького міського благодійного 
фонду «Життя заради життя».

^  2007 -  2008 соціальний працівник, 
психолог (ВБО ВМ ЛЖВ) Чернівецького 
обласного відділення Всеукраїнської 
мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. 
Залучений спеціаліст Обласного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 
Психолог-тренер, керівник школи 
«Волонтер» Чернівецького міського 
благодійного фонду «Життя заради життя».

^  Позитивний досвід написання проектних заявок та роботи із МБФ 
«Відродження», ВБО ВМ ЛЖВ, Фондом Стефана Баторії, АНР, 8ГОА, МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», муніципальними установи.

^  Координую національні дослідження, зокрема біоповедінкове дослідження 
серед ОСБ «Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, 
які надають сексуальні послуги за винагороду, як компонент епіднагляду за 
ВІЛ другого покоління».

^  Маю позитивний досвід організація профілактичних акцій, масових 
заходів.

^  Маю позитивний досвід роботи зі ЗМІ у якості спікера.

Контактні дані: 066 334 76 30, 044 417 22 82, іи1іа5Іаггу@.цтаі1.согп 
М.Київ, вул.Ярославська,26.

Можливий напрямок роботи у громадській раді: охорона здоров’я , соціальні 
послуги, соціальний захист насел£#$|я, сприяння правового захисту прав і свобод 
громадян, законності і

цсессся


