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Біографічна довідка уповноваженого представника 
Всеукраїнської благодійної організації “КОНВІКТУС УКРАЇНА” 

Царевської Юлії Олександрівни
на участь в установчих зборів з формування 

Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

ПІП Царевська Юлія Олександрівна
Працює ВБО “КОНВІКТУС УКРАЇНА”
Громадянство Україна
Число, місяць, рік 
народження

05.03.1986 р.н.

Місце народження м. Чернівці
Освіта Вища.

2002-2007 p.p. - Чернівецький національний 
університет ім. Юрія Федьковича, факультет 
педагогіки, психології та соціальної роботи. 
Спеціалізація -  практична психологія.
Магістр соціальної педагогіки.

Науковий ступінь, вчене 
звання

Немає

Володіння мовами Українська та російська - вільно, англійська -  
рівень Intermediate

Нагороди, почесні звання Немає
Досвід роботи в органах Відсутній
Трудова діяльність 3 2016 р. по теперішній час - ВБО “КОНВІКТУС 

УКРАЇНА”, керівниця напрямку по роботі з 
жінками, які опинились в складних життєвих 
обставинах.
3 2016 по теперішній час -  супервізор у проекті 
“Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних 
гендерно-чутливих інтервенцій зі Зменшення
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Шкоди в Україні”, Альянс Громадського здоров’я. 
2015 рік -  організатор соціального компоненту 
крос-секційного дослідження “Моніторинг 
поведінки та поширеності BIJI-інфекції серед осіб, 
які надають сексуальні послуги за винагороду як 
компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління” 
(Український інститут соціальних досліджень 
імені Олександра Яременка на замовлення МБФ 
“Альянс громадського здоров’я”).
2014 рік -  організатор формативного дослідження 
“Вивчення організації секс-бізнесу в регіонах 
України” (Український інститут соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка на 
замовлення МБФ “Альянс громадського 
здоров’я”).
2014 рік -  організатор поля з боку ВБО 
“КОНВІКТУС Україна” у дослідженні 
“Моніторинг поведінки і розповсюдження ВІЛ- 
інфекції серед клієнтів ЖКС Києва” (GFK на 
замовлення МБФ “Альянс громадського 
здоров’я”).
2012 -  2015 p.p. -  менеджер у соціальній сфері, 
керівник напрямку по роботі з людьми, що 
залучені до секс-роботи ВБО “КОНВІКТУС 
УКРАЇНА”.
2009 -  2011 p.p. - член керівного комітету, 
психолог-тренер проекту “Спільна, надійна й 
здорова робота” (Німецько-Українська 
партнерська ініціатива з питань подолання 
ВІЛ/СНІД). Керівник проекту “Медико- 
соціальний супровід ЛЖВ, що приймають 
ВААРТ” (ВБО ВМ ЛЖВ).
2008 -  2011 p.p. - 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 p.p. - 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 Чернівецького



................ ....... міського благодійного фонду “Життя заради 
життя”.
2006 -  2007 p.p. -  консультант з ДКТ, керівник 
проекту “Молодь проти стигми та дискримінації 
ВІЛ-позитивних людей” (фонд Стефана Баторії) 
Чернівецького міського благодійного фонду 
“Нова сім'я”.

Додаткова інформація Володіння комп'ютером на рівні досвідченого 
користувача.
Досвід роботи зі ЗМІ.
Досвід проведення супервізій для соціальних 
працівників та медичного персоналу.

Контактна інформація Мобільний телефон: +380663347630
Можливий напрямок роботи 
у Громадській раді

Охорона здоров’я, соціальний захист, робота з 

в п о  -----------------------------------------------


