
Біографічна довідка

я* '(■ *- §де* к і'.'* <■4 >*3» * Ш
г" :+'і1шт ^  ,і

ОЛІФІРА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Дата народження: 04 травня 1961 р.
Сімейний стан: одружений, маю доньку
Адреса: 07300, Київська обл. м. Вишгород, вул. Шевченка буд. № 6
Телефон мобільний: 068-706-58-58
Е-шаіІ оаі777/®,икг.пеі

Освіта 1980- 1985 

1 9 7 6 - 1980

Київський державний педагогічний інститут ім. Горького
* спеціальність: педагогіка і психологія (шкільна)
* кваліфікація: викладач-дослідник з педагогіки і психології 
Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я.Франка
* спеціальність: викладання праці та креслення
* кваліфікація: учитель праці та креслення

Досвід
роботи

16.03.18-по т.ч. 

03.06.08-01.02.18  

26.05.06-01.06.08  

21.10.03-15.12.05

05.05.01 -21.10.03

02.10.00-04.05.01

14.06.00 - 02.10.00

15.11.91- 10.06.00

15.08.85 - 15.11.91 

14.10.85- 15.05.87

Керівник ОСН « Комітет мікрорайону «Ленінградська площа» 
ТОВ «Фінбудком-СО» - співзасновник, директор.
ТОВ « КиівБудком» -  директор.
Київський міський центр соціальних служб для молоді 
Заступник директора -  начальник відділу організаційного, 
аналітичного та методичного забезпечення.
Київський обласний центр соціальних служб для молоді 

директор (4 категорія 9 ранг державного службовця) 
Всеукраїнська громадська організація “Ліга соціальних 
працівників України” виконавчий директор, керівник 
психологічної служби
Науково-методичний центр превентивного виховання 
Академії педагогічних наук України
науковий співробітник, менеджер освітнього проекту ЮНЕСКО 
«Рівний - рівному»
Прилуцька виховна трудова колонія для неповнолітніх 
злочинців (ВТК)- керівник психологічної служби, практичний 
психолог - вищої категорії;
Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я. Франка 
* викладач педагогіки і психології, куратор групи 
Служба в лавах РА

Додаткова
інформація

Маю досвід  
роботи:

2003 р.

з діловодства, кадрової служби, менеджерська робота в 
міжнародних проектах (українсько-британські проекти -
“ Спеціалізована служба підтримки сім'ї”, українсько-німецький проект “Надання 
допомоги “дітям вулиці” та соціально незахищеним дітям і підліткам” ), 
громадській організації (Київський обласний осередок Ліги 
соціальних працівників України -  голова правління. Благодійний 
фонд «Дніпровський» - співзасновник, виконавчий директор;
відокремлений підрозділ громадської спілки ''Всеукраїнська 
організація інвалідів війни, ЗСУ, МНС, поліцейських, учасників
бойових дій та АТОЇ:
Курси підвищення кваліфікації державних службовців І-ІУ 
категорії в Інституті підвищення кваліфікації| керівних кадрів 
Української Академії державного управління1 при Президентові 
України;

Нагороди Подяка голови КМДА -2004 р., Подяка голови Дніпровської РДА - 2011 р.



ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності ГО «НАШЕ ПРАВО-НАШЕ ПРАВО»

протягом 2018-2019 років

1. Громадська організація «НАШЕ ПРАВО-НАШЕ ПРАВО»
2. Свідоцтво про реєстрацію № 1424076 від 17.09.2014 року
3. м. Київ, вул. Будівельників, 38/14, тел.: +38 (068) 706 58 58
3. Основною метою організаціє є задоволення та захист законних прав 

і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних1, культурних, 
екологічних та інших інтересів осіб з І-ІІ групами інвалідності.

4. Волонтерська діяльність та соціальна допомога особам з І-ІІ групами 
інвалідності, Фестиваль творчості для дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями «Повіримо у себе». і

Керівник ГО 
«НАШЕ ПРАВО-НАШЕ ПРАВО)! -Щелок І.В.


