
 

 

Ходак Алла Олександрівна                                     

 
 
 
РЕЗЮМЕ 

 
 Активна ВІЛ-позитивна членкиня БО «100 відсотків життя» 
 Керівниця БО «100 відсотків життя. Одесса» - 5 років. 
 Членкиня Координаційної Ради БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» - 4 

роки. 
 Досвід публічної діяльності та роботи зі ЗМІ (численні виступи під 

час акцій, на ТВ каналах, радіо, координаційних, громадських, 
наглядових радах) – більше 15 років. 

 
Народилася: 13 листопада 1978 року в м. Києві.  
Сімейний стан: у шлюбі  
Домашня адреса: м. Одеса, вул. М. Малиновського 35/2, кв. 11 
 

Досвід роботи : 
 

19.04.2001- 
06.08.2001 

Прийнята на посаду вихователя в притулок для 

неповнолітніх Дніпровського району в м.Київ 
15.08.2001-
01.12.2003 

Консультант в реабілітаційному центрі «Любов» для 
людей з хімічною залежністю в м.Київ. 

21.12.2003 -
01.05.2005 

Консультант в реабілітаційному центрі «Свобода» для 

людей з хімічною залежністю в м.Одеса. 
16.07.2004- 
30.09.2004 

Прийнята на посаду вихователя К.У. Міський Притулок 
№2 на тимчасову посаду в м.Одеса. 

15.11.2004 Прийнята на посаду соціального працівника ОМО КВ 

«Життя +» в «Центр денного перебування для ВІЛ 

позитивних дітей» 
01.11.2004 - 
01.01.2005 

Паралельно посада соціального працівника в проекті 

аутріч з групою СІН. 
01.02.2005г. - 
01.11.2006г. 

Сціального працівника в ком'юніті-центрі: консультантом 

ВІЛ / СНІД, координатором волонтерського руху, 

відповідальної за групи взаємодопомоги та клубу 

знайомств. 
01.03.2006г. – 
по теперішній 

Тренер БФ «Баварський будинок - Одеса»,  

Тренінги в Одеській ,Хірсонській, Миколаївських, 



час Кіровоградській  областях: 

 для вчителів середніх шкіл на тему 

«Профілактика ВІЛ / СНІДу, ІПСШ, гепатитів, 

туберкульозу, хімічних речовин». 

 для медичних фахівців на тему: «Консультування 

та тестування на ВІЛ за ініціативою медичних 

фахівців, використання швидків тестів на ВІЛ» 
 11.05.2007 – 
   30.10.2009 

Декретна відпустка, відпустка по догляду за дитиною 
 

 01.11.2009-  
   30.08.2011            

Прийнята на посаду керівника в «Громадський Центр 

для ЛЖВ та їх близького оточення» в Об'єднання «Разом 

за життя» 

1.09.2011 
 
 
 
1.01.2012г-  
13.07.2016 
 
01.02.2014- 
13.07.2016 

Прийнята на посаду соціального працівника в РМ 
«Карітас-Спес-Одеса» в «Одеський Центр соціально-
психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим людям».  
 
Координатор проекту «Одеський Центр соціально-
психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим людям».  
 
Координатор / соціальний працівник в ГО «Молодіжний 
Центр Розвитку»  
 

01.12.2016-
30.08.2017 

Координатор проекту: «Соціальний супровід осіб, які 

відбувають покарання та звільняються з місць 

позбавлення волі», в ХГО «Асоціація 21 століття» 
26.01.2017 – 
по теперішній 
час  

Голова правління БО «100 відсотків життя. Одеса » 
 

Освіта: 
 

1985-1995 Середня школа № 15 
1995-2000 Український Державний Університет Фізичного 

Виховання і Спорту, вищу освіту за спеціальністю 

«Олімпійський і професійний спорт» з набуттям 

кваліфікації тренера з ковзанярського спорту, 

викладача фізичного виховання 
2009- 2011 
 

Закінчила Південноукраїнський педагогічний 

університет, факультет психологія. 

2020 -2021 ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

«Публічне управління та адміністрування» 
 
 



 

Особисті якості: Комунікабельність, вміння працювати в команді, 

здатність до навчання. 

 

Мови: українська, російська 

 

 

контактний телефон                                         8 063 373 42 51 (моб.) 
                 8 095 225 38 72 (моб.) 
 
e-mail:                khodakalla@gmail.com 
 
 
      
     Ходак А.   

mailto:khodakalla@gmail.com

