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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Міглазова Віра Іванівна уповноважений представник Громадської організації
«УКРАЇНА. МОЛОДЬ. НАДІЯ» » на удасть,в Установчих зборах інститутів
громадянського суспільства з формування Громадської ради при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державної адміністрації) на 2019-2021
роки
Міглазова (Матвійчук) Віра Іванівна
і
Контактна інформація:
м. Київ , вул.. Глибочицька, 32В , кв. 57
тел. 0673588197
е-таіі: таї\>ііа(а),икг. неї
Дата народження:

01.04. 1984

Освіта

Київський національний у ніверситет імені
Тараса Шевченка, Інститу т
журналістики;
Вища школа реклами при Університеті
Т.Г.Шевченка;

Науковий ступінь, вчене звання

Немає

Нагороди, почесні звання

Немає

Громадська організація
уповноважений представник
Трудова діяльність
Телевізійне інформаційне агенство «Київ-Медіа», парламентський
Телеканал «Київ», журналіст в програмі «Вдала кар»єра»;

» урналіст.

Телеканал ІЛЗС парламентський журналіст;
Помічник-консультант народного депутата України;
2012 рік - передвиборча кампанія народного депутата України до Верховної Ради.
Очолювала медійну ланку кампанії кандидата;
Генеральний директор телевізійного проекту «Коштовна крамничка»,

Голова
ГО «УКРАЇНА. МОЛОДЬ. НАДІЯ)

Гойко Т.О.

МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНА. МОЛОДЬ. НАДІЯ.»
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Ініціативній групі з підготовки
установчих зборів інститутів
громадянського суспільства з
формування нового складу Громадської
ради при виконавчому органі Київської
міської ради (КМДА)
■

Інформація про результати діяльності
молодіжної громадської організації «Україна. Молодь. Надія»
за 2018-2019 роки.

)

З метою всебічного розвитку дітей та молоді на базі МГО ^Україна.
Молодь. Надія» працюють гуртки з розвитку логіки та пам'яті, творчості,
англійської мови, театрального мистецтва. За звітній період ці гуртки
постійно відвідувало понад 120 дітей віком від 4 до 10 років., з|них 9 дітей з
багатодітних сімей. Заняття проводять досвідчені педагоги на волонтерських
і

засадах. Всі викладачі мають відповідну освіту та медико-санітарні книжки.
Також на базі нашої громадської організації проводяться безкоштовні
консультації психолога та юриста для молодих батьків та дітей.
З метою профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі
МГО «Україна. Молодь. Надія.» розробила програму «Здорова молодьмайбутнє нації» й виграла Всеукраїнський конкурс молодіжних програм.
Протягом квітня- червня 2017 року ця програма була реалізована у 7 областях
України.
МГО «Україна. Молодь. Надія» щорічно проводить благодійні акції до
Міжнародного Дня захисту дітей у Дарницькому районі м. Києва. Під час
акцій проходять виступи самодіяльності, конкурс малюнку на асфальті, ігри та
розваги. Всі учасники свята отримують призи та подарунки.

Голова МГО «Україна. Молодь. Надія.»

Т.Гойко

