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   ОСВІТА 

 
2008 р. – 2013р 
 

 
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича  
факультет «Педагогіки, психології та соціальної роботи», (Магістр) 

 
ДОДАТКОВА ОСВІТА 

З12/2007р.-до05/2008р. 
 
 
З 03/2006р.-до08/2006р. 

Регіональний учбово–інформаційний центр з проблем допомоги та лікування 
ВІЛ/СНІД у Євразії.  
Навчальний курс «Початок антиретровірусної терапії»    
Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», сертифіковані 
курси: «Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом» 
«Соціально – психологічна підтримка клієнтів замісної підтримуючої терапії». 

 
ДОСВІД РОБОТИ 

       З 01.01.2021   
 
 З14.01.2019-12/2022р.                                           
                   
    З 03/2018р.-12/2018р. 
 
                    
 
                     28.09.2017р 
 
 
01/2009р. – до сьогодні 
 
 
 
 
 
 
 
  З 12/2008р. - 01/2009р 
 
 
 
 
 
 
   03/2008 р. – 12/2008р.   
 
 
 
 
 
 
     01/2006р.– 03/2008р. 
 
 
 
 
 
                     З 09/2005р.  
   З 12/2004р.- 09/2005р.  

Голово Комітету з етики БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 
 
Благодійна організація «Free Zone»   
Фахівець з питань розвиток потенційної спільноти колишніх ув’язнених.  
Сумська обласна громадська організація «Клуб «ШАНС»                         
Експерт з питань мобілізації та розвитку потенціалу спільнот колишніх в’язнів. в 
рамках проекту «Від прецедентів до сталих практик: мобілізація спільнот, доступ до 
лікування, сталість послуг»  
Благодійна Організація «Рух в підтримку колишніх в’язнів України Звільнені» 
Згідно протоколу №2 загальними зборами від 28 вересня вибраний головою 
правлення БО «Рух в підтримку колишніх в’язнів України «Звільнені».    
ЧОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Голова правління, керівник проектів 
Посадові обов’язки:  
загальне керівництво організацією і проектами; 
представництво інтересів організації на всіх рівнях; 
керівництво персоналом проектів (12 чол.); 
проведення робочих зустрічей; 
стратегічне і операційне планування діяльності; 
написання проектних заявок і підготовка звітів; 
ЧОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»,  Регіональний представник 
Обов’язки:  
представлення інтересів Мережі у Чернівецькій області; 
координація діяльності членів Мережі в регіоні; 
проведення акцій, прес-конференцій та інших заходів; 
захист прав ЛЖВ; 
організація і проведення загальних зборів членів Мережі в регіоні 
ЧМБФ «Нова сімя»  Керівник напрямку «Впровадження замісної підтримуючої 
терапії в м.Чернівці»  
Посадові обовязки:  
безпосереднє керівництво напрямком; 
проведення робочих зустрічей; 
складання звітів; 
адміністрування напрямку 
ЧМБФ «Нова сім’я», Старший соціальний працівник, проект «Профілактика 
ВІЛ/СНІДу у м. Чернівці». 
Посадові обов’язки:  
консультування клієнтів; 
участь у робочих зустрічах; 

  ведення документації;.  
Член  ВБО «Всеукраїнської Мережі ЛЖВ». 
 Волонтер Чернівецького обласного Відділення «Всеукраїнської Мережі ЛЖВ».  

 

Вадим Велижанін      __________________________           05.06.2022.                       
 


