
Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в 

установчих зборах з формування складу Громадської ради при  

Міністерстві соціальної політики України   

Бєлова Олена Миколаївна 

 

Працює 

 

Президент Всеукраїнської громадської організації 

«Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. 

Інновації» 

Громадянство, число, 

місяць і рік 

народження  

громадянка України 11.06.1964 р. 

Місце народження Україна, м. Київ 

Освіта У 1999 році Національний  педагогічний 

Університет ім.. М.П.Драгоманова, кваліфікація 

викладач-дефектолог, 

     У 2002 році закінчила Національний Університет 

Києво-Могилянська Академія «Школа соціальної 

роботи», кваліфікації – Керівник практики 

соціальної роботи, Інноваційна діяльність у 

соціальному проектуванні, Консультант супервізор 

соціальних програм. 

      У 2010 році закінчила Київський університет 

імені Бориса Грінченка . Кваліфікація – соціальний 

педагог. 

 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

не має 

Володіння мовами українська, російська, англійська 

Нагороди, почесні 

звання 

не має 

Досвід роботи у 

виборних органах 

Член громадської ради Комітету з захисту 

Авторського права МОНМС, член громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Т р у д о в а  

д і я л ь н і с т ь   

 

 

 

 

почпочалася з 1981 році у Всеукраїнському 

Національному Інституті Хімічної 

промисловості на посаді, помічник Головних 

Інженерів проектів. 

         1992 рік Інститут Укренергопром. Інженер КІПіА 

         З 1994 по 2003 рік працювала у школі «Життя» та 

Спеціалізованій загальноосвітній школі 



«Надія» для дітей з інтелектуальними та 

фізичними вадами, викладач, соціальний 

реабілітолог. 

       З 2003- 2009 рік КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка. Інститут 

післядипломної педагогічної освіти. 

Науково-методичний Центр  практичної 

психології та соціальної роботи, соціальний 

педагог, організаційно-методична 

діяльність. 

       З 2009 року Співзасновник та Президент 

Всеукраїнської громадської організації 

«Соціальна взаємодія. Інновації». 

       З 2010 року Співзасновник та  Директор Приватного 

підприємства Коучінг центр «Ліберті»    

 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я :  

 

П р е з и д е н т  В Г О  « С о ц і а л ь н а  в з а є м о д і я .  І н і ц і а т и в и .  

Т в о р ч і с т ь .  І н н о в а ц і ї »  

Особисті досягнення: Член громадської ради Комітету з захисту 

Авторського права МОНУ. член громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 Контактна інформація: 

м. Київ, Русанівський бульвар № 3. кв. 27 тел. 063-134-57-15 elena.belova@i.ua 

        Можливий напрямок роботи у громадській раді - освіта 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року 

Всеукраїнська  громадська організація 

 «Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації» 

02154, М.Київ, Русанівський бульвар, будинок 3 кв.27 

Є.Д.Р.Ю. 1 067 102 0000 014128 

Тел.  
29.04.2017  №19                                                                                    м. Київ 

 
   Основні напрямки діяльності та робочі проекти Всеукраїнської Громадська організації 

«Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації ». 
 

ВГО «Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації » 

Піклуючись про щастя інших ми знаходимо своє особисте (Платон). 

 

Місія СВІТІ 



   Задоволення та захист законних соціальних. Економічних, професійних, культурних 

інтересів своїх членів та інших громадян у сфері освіти суспільства, шляхом організації 

взаємодії всіх зацікавлених представників соціальних груп населення, у сфері іновацій, 

освітній, культурній та просвітницькій діяльності для сприяння становленню демократичного 

громадянського суспільства в Україні. 

Найближчі цілі і завдання, які ставить перед собою наша організація 

Мета: Просвітницька діяльність та створення мережі взаємодії в різних сферах суспільства 

шляхом відкриття клубів та шкіл по різнім соціальнім напрямками. 

Пріоритетні напрями діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ НА СЬОГОДНІШНІЙ МОМЕНТ 

1. Навчальний проект (по закінченні слухачі отримують сертифікати) 

Проект ХОУП в Україну - шкільна програма превентивного освіти для учнів начальних класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Навчання психологів, соціальних педагогів, вчителів 

начальних класів, представників інших громадських організацій. 

На сьогоднішній день в рамках проекту навчені 167 представників педагогічної сфери. За 

матеріалами програми профелактікі шкідливих звичок та ВІЛ / СНІДу пройшли навчання 

близько 3000 тисяч учнів початкової школи. 

2. Проект центру інтегрованого розвитку та корекційно консультаційної допомоги 

«ВерНаЛюб» для дітей з особливостями в розвитку 

Мета: 

Всебічний розвиток особистості і максимальна самореалізація дітей з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей (нахилів, здібностей, соціального статусу, психофізичного 

розвитку, особливостей поведінки та розвитку). 

На теперішньому етапі реалізації проекту проводиться робота з фахівцями (дефектологами, 

логопедами, психологами, вчителями). 

 18 фахівців взяли участь у програмі тренінгу для психологів. 

 

   Розроблено стратегію подальшого розвитку проекту по роботі з дітьми, які мають особливі 

потреби. А також допомога сім'ям, які мають таких дітей. 

 
Також напрямки діяльності Організації:  

 

1) Сім’я; 

2) Молодь України;  

3) Сфера освіти;  

4) Не медичне оздоровлення; 

5) Фінансово-благодійна діяльність; 

 

Клуби за напрямками: 

       1. Клуб Здоров'я 

       2. Клуб Сім'ї 

       3. Клуб для Молоді 

       4. Клуб Творчості 

       5. Клуб для Жінок 

       6. Клуб для Чоловіків 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотиваційний лист кандидата 

відносно безпосередньої участі в роботі Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

 В Україні на сьогоднішній день відбуваються значні перетворення. Це 

стосується всіх соціальних верств населення. Дуже багато соціальних питань, 

щодо нормального розвитку особистості на теперішній час залишаються відкриті.  

Суспільство потребує нових методів роботи та ефективних стратегій  розвитку 

соціальної сфери. 

Враховуючи те що основними напрямками роботи ВГО СВИТИ є просвітницька 

діяльність за різними соціальними напрямками: (превентивна освіта, здоровий 

спосіб життя, сімейні відносини, психологічний комфорт особистості, робота з 

особливими дітьми, управління проектами, творчість та особистість, 

науково-методична діяльність вважаю, що зможемо бути корисними для 

покращення та розвитку стану справ у цих напрямках, шляхом участі в 

Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Планую приймати участь у напрямках просвітницької діяльності Громадської 

ради.  


