Б іограф ічна довідка

Я, Трофімчук Костянтин Вікторович, громадянин України народився 27 січня 1982 року в місті
Ямпіль Вінницької області України.
Освіта - вища.
З 1988 по 1998 роки навчався в Ямпільській загальноосвітній школі 1-3 ступенів №2.
З 1998 по 2003 роки навчався в Київському національному торгово-економічному університеті на
факультеті «банківська справа» та тримав диплом спеціаліста за спеціальністю «банківська
справа».
|
З 2013-2017 роки навчасвся в Інституті післядипломної освіти при КНУ ім. Т. Шевченка. Та
отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство».
З 2001 по 2003 роки пройшов військову підготовку на військовій кафедрі Національної академії
оборони України та отримав звання молодшого лейтенанта запасу.
З 2003 по 2004 роки працював помічником генерального директора в ТОВ «Віват-ЛТД»
В 2005 році пройшов навчання в Міжнародному Інституті Менеджменту (Київ) по програмі
молодих менеджерів.
В 2006 році був обраний депутатом Деснянської районної у місті Києві ради |
З 2007 по 2008 працював заступником генерального директора ТОВ «Діоніс-груп».
В 2008 році працював фахівцем по маркетингу в ДП «Укрпромресурс»
|
В 2008 році обіймав посаду заступника директора по фінансовим питанням в Т]ОВ «Целтнієкс»
З 2009 року являюсь головою правління благодійної організації «Шлях до майбутнього».
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Благодійна організація «Шлях до майбутнього» створена в 2009 році (ЄДРПОУ
36862422). Основною метою створення організації є здійснення благодійної діяльності в
інтересах суспільства або окремих категорій осіб.
З моменту реєстрації благодійна організація «Шлях до майбутнього» реалізує
благодійні заходи пов'язані з розвитком і покращенням медичного ^обслуговування ^та
медичного забезпечення, заходи освітньо-розвиваючих напрямків, проводить благодійні
заходи по залученню коштів для допомоги онкохворим та іншим нужденним, заходи,
пов'язані з допомогою та підтримкою військовослужбовців України,, членів їх сімей та
постраждалих від бойових дій в зоні АТО.
На сьогоднішній день благодійна організація «Шлях до майбутнього» реалізувала
та реалізує такі благодійні програми та заходи:
Благодійна програма «Контролюй свій цукор» (діє з жовтня 2012 р.) - метою Програми є:
Забезпечення комфортного проживання хворих на цукровий діабет, шляхом інформування
про ситуацію з цукровим діабетом, що виникла в Україні, допомого людям, що хворіють на
цукровий діабет та в т.ч. безкоштовне розповсюдження апаратів та препаратів, які
спрощують життя та допомагають хворим на цукровий діабет відчувати себе захищеними
та не кинутими на призволяще.
За період реалізації програми нашою організацією було безкоштовно роздано близько
8689 глюкометрів (приладів для виміру цукру в крові) людям хворим на цукровий діабет по
м. Києву та Київській області,
„.Вінниці, „.Хмельницьку та Хмельницької області
м. ернополі, м.Львові, Запорізькій області, „.Одеса, „.Донецьк, АР Крим „ Херсоні’
„.Івано-Франківську, „.Житомирі, „.Рівному та Рівненській області. п Ц д е н о ' я ' ,
виявлена, та профілактики цукрового діабету, 26 заходів роз'яснювані ї
А "°
Діабету, організовано 5 днів здоров'я.
ТЄМу Я р о в о го
Програма діє і на сьогодні.
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В межах Програми проводяться заходи по залученню коштів на медичне забезпечення
конкретних онкохворих дітей!
За період реалізації програми наша
повністю близько

організація допомогла та допомагає частково чи

20 онкохворим дітям. Загальна суму коштів залучених за період

реалізації програми близько 900 000 грн.
Програма частково діє і на сьогодні.
Благодійна програма «Підтримай українську армію» (діє з червня 2016 року) - Метою
Програми є привернення уваги громадськості до проблем бездомних тварин, всебічну
підтримку бездомних тварин, покращення умов їхнього проживання та утримання
В межах програми проводяться наступні заходи:
•

Надання безкоштовної підтримки та допомоги притулкам для тварин та зоозахистикам;

•

Забезпечення харчуванням притулки для тварин та безпритульних тварин.

•

Проведення заходів з підтримки та захисту безпритульних тварин.
Програма діє ї на сьогодні
Благодійна програма «Пізнай себе» (діє з січня 2015 року) - метою Програми є
привернення уваги громадськості до проблем всестороннього розвитку дітей з соціально
незахищених сімей. Підвищення рівня громадської уваги до проблем розвитку дітей, що не
мають можливості розвиватися за власний кошт, заохочення дітей до нових знань та вмінь.
Розширення інтересів молоді, залучення громади до процесу реалізації доброчинних
справ.
В рамках Програми проводяться регулярні, щотижневі майстер-класи, я<і відвідали вже
близько 600 дітей пільгових категорій (вимушені переселенці, з багатодітних сімей, сироти,
інваліди тощо) м. Києва. Організовуються безкоштовні екскурсії для вищезазначених дітей в
музеї міста Києві, Планетарій, театри.
Програма діє ї на сьогодні
Всеукраїнська благодійна програма «Шлях до мрії», затверджена в 2014 році. Метою
програми є популяризація національної української культури, надання можливості
обдарованій молоді реалізувати творчий потенціал та привернути увагу громадськості, до
проблем розвитку творчо обдарованої молоді.
В період з 2014 року відбулося 40 концертів, Олега Винника, Артема Мєха, Артура Боссо,
Аіди Ніколайчук, Олександр Кривошапко та гурту «Авіатор», на підтримку оголошеного
благодійного вокального конкурсу для талановитої молоді України.
Знято два соціальні ролики за участю молодих зірок української естради.
На сьогоднішній день благодійна організація «Шлях до майбутнього)) розробляє ряд
благодійних програм освітньо-розвиваючого напрямку.
Детальна інформація про всі заходи, що проводить благодійна організація «Шлях до
майбутнього» в межах благодійних програм та заходів розміщена на сайті організації
уууууу.тесепаїзіуо.оге
Будемо раді співпрацювати з Вами
З повагою
Голова правління

Костянтин Т рофімчук

