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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

уповноваженого представника ІГС 
на участь в установчих зборах з обрання складу 

громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)

Працює

Громадянство
Число, місяць і рік 
народження
Місце народження
Освіта

Науковий ступінь, 
вчене звання
Володіння мовами

Щур Вікторія Ігорівна
Віце-президент громадської організації «Громадські 
ініціативи охорони здоров’я «Здорове людство»
громадянка України
14 листопада 1985 року

Україна, м. Марганець 
Повна вища, Київський міжнародний 
університет,спеціальність - міжнародна інформація, 
2009 рік закінчення.

не має

українська, російська, англійська

Нагороди, почесні 
звання
Досвід роботи у 
виборних органах

Трудова діяльність

не має

Член громадської ради при Дарницькій РДА

Липень 2009 -  
вересень 2011 роки

Регіональний координатор соціальних проектів в 
компанії «Профі Лаб»

Вересень 2011 -  
січень 2013 роки

Керівник напрямку соціальних проектів в компанії 
«Профі Лаб»

Січень 2013 -  до т.ч. Віце-президент громадської організації «Громадські 
ініціативи охорони здоров’я «Здорове людство»

Додаткова інформація 

Членство в ІГС
з рррр по т.ч. -  член ГО «Здорове людство»

Особисті досягнення __
посада віце-президента ГО «Громадські ініціативи охорони з д о ^ в ’й^4®Аф'бв^ 
людство»
За час моєї роботи на посаді віце-президента громадською орга|із^дією.'^^«^^ 
людство» було започатковано низку довготривалих проектів *<‘̂ '  реалгз0ваш 
десятки короткотривалих програм заради та у підтримку дітей 
Дніпра, Харкова, Івано-Франківська та інших міст України, котр'ї^^сой^ в



складних життєвих обставинах через важкі діагнози (ВІЛ/СНІД, онкологія) або 
сімейні обставини (відсутність батьківського піклування): запроваджені регулярна 
фінансова допомога, психологічна, терапевнична, реабілітаційно-оздоровча.

Засновано та реалізовано в літні місяці на постійній основі з 2014 року щорічні 
табори в Карпатах для дітей з Віл-інфекцією в яких запрошуються найкращі 
фахівці з кожної галузі.

Розроблено спільно та за підтримки МОН освітньо - профілактивний проект «Віл 
та Снід -  реальні загрози сьогодення», який впроваджується в школах Києва та 
міст України. Вперше поняття «профілактики онко» розглядається як 
профілактична лекція для школярів.

На регулярній основі проводиться підтримки медичних установ-партнерів: 
проведення ремонтних робіт, закупка необхідних препаратів для пацієнтів 
закладів.

Проведення профілактичних заходів щодо проінформованості жінок по стану їх 
здоров’я Києва, участь у експертній комісії при Житомирській обл. адміністрації по 
впровадженню профілактичних оглядів гінеколога, мамолога, спільно з 
партнерськими організаціями розробка законопроекту по обов’язковій діагностиці 
раку шийки матки та раку молочних залоз у жінок.

Тісна співпраця з районними відділами освіти та депутатами. Упродовж останніх 
12 місяців було проведено мистецькі заходи для дітей з важкими захворюваннями 
(ВІЛ/СНІД, рак), освітні заходи для школярів на тему здорового способу життя та 
профілактики важких захворювань (ВІЛ/СНІД, рак), постійний член журі районних 
конкурсів «Молодь обирає здоров’я», який проводиться відділами освіти.

Розуміючи, як житель молодого та одного із найзабрудненіших районів міста 
нагальні проблеми місцевості, беру участь у відновленні одного з найкрасивіших 
озер Києва -  Жардарці, входячи в правління громадської організації, яка їм 
опікується.

Детальніше можна дізнатися на сайті організації www.piohc.org.ua

Контактна інформація
м. Київ, вул. Григоренка,12,кв. 117. 
телефон; +380 67 226 77 26 

e-mail: schur.victoria@piohc.org.ua

Можливий напрямок роботи у Громадській раді |п^и , "в^КонаІйЬму 
органі Київської міської ради (КМДА):

Ініціативи в освітній сфері та галузі охорони здоров’я.

http://www.piohc.org.ua
mailto:schur.victoria@piohc.org.ua


Очікую, що робота у Громадській раді завдяки набутому мною досвіду і володінню 
знаннями про найгостріші проблеми дітей, котрі через стан здоров’я або сімейні 
обставини опинилися в складній життєвій ситуації, та їх сімей, дасть змогу 
реалізовувати соціально-важливі ініціативи задля підтримки цих категорій 
громадян та запроваджувати на практиці дієві механізми у сфері охорони здоров’я, 
які в перспективі відчутно знизять захворюваність української молоді на ВІЛ/СНІД, 
рак та онкогенні вірусні інфекції.

05.05.2017р. Вікторія Щур

г
'V 'і^СкиЛ^С^Кд

гм.<-J? 'o



Громадська організація  
«Громадські ініціативи охорони здоров'я «Здорове людство»ахооони .. .. ”  __С Україна, м. Київ, аул. Естонська, 120

http ://D iohc.o ra .ua
ї  e-m ail: schur.victoria@ piohc.ora.ua

________ ______________________________________ Тел.: + 3 8 0 4 4  593 33 93, + 380  67 226 77 26

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
ІГС, представника якого делеговано до Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)

Назва: Громадська організація «Громадські ініціативи охорони здоров'я «Здорове 

людство»

Скорочена назва: ГО «ПОЗ «Здорове людство»

Дані про легалізацію  ІГС: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

№35946679

М ісцезнаходження: вул. Естонська, 120, Київ, 03062, Україна.

Контактна інформація:

телефон:+380 67 226 77 26

ел. пошта: 5СІіиг.уісГогіа(5)piohc.org.ua

веб-сайт: www.piohc.org.ua

Рік заснування: 2008 р.

Мета та напрямки діяльності: діяльність громадської організації «Здорове людство» 

направлена на підтримку людей (особливо дітей), яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДУ 

та онкологічних захворювань, а також на здійснення превентивних заходів гцодо 

попередження даних захворювань.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ: немає.

Діяльність організац ії упродовж  2016-2017 рр.:

Упродовж останніх 12 місяців за ініціативи та за безпосередньої участі ГО 

«Здорове людство» проводилися освітньо-мистецькі, мистецькі, розважальні та 

оздоровчі заходи, бенефіціарами яких є діти, котрі проходять лікування у відділенні 

дитячої онкології Національного інституту раку, відділеннях гнійної хірургії, 

онкогематології, педіатричному відділенні, клініці для ВІЛ-інфікованих та хворих на 

СНІД дітей НДСЛ «Охматдит», у дитячому відділенні Київськдш щ ^ського клінічного 

онкологічного центру та котрі знаходяться під опікою  3^^4^^ф ^Д /^^^Л -інф ікованих 

дітей та молоді Києва та Одеси та Яблунівської спеціа^^нф ^загальноосвітньої школи- 

інтернату (Івано-Франківська область).

http://Diohc.ora.ua
mailto:schur.victoria@piohc.ora.ua
http://www.piohc.org.ua


грантових коштів, ми піднімаємо загальний рівень здоров'я молодого покоління 

Українців.

2. безкоштовні інтерактивні комплексні лекції-практикуми з профілактики 

вірусних захворювань «Правила здоров'я. Як долати епідемію» для учнів 5-6 класів 

загальноосвітніх шкіл. Заходи дають слухачам уявлення про особливості вірусів, про 

найрозповсюдженіш і в Україні та найнебезпечніші вірусні захворювання, про причини 

їх виникнення та заходи профілактики. Інформація подається в цікавій доступній 

формі. Усі поради, наведені в лекції, легкі для виконання дітьми вказаного віку.

3. безкоштовні інтерактивні лекції з елементами ментальної арифметики та 

ейдетики для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл у рамках проекту «Автобус знань», 

котрий втілюється в життя за підтримки Міністерства освіти та науки України. 

Проведення вказаних заходів дозволить збільшити присутність найефективніших 

навчальних, розвиваючих мислення і пам'ять та ігрових технік (ейдетика, ментальна 

арифметика) у навчанні школярів молодшого віку та сприятиме формуванню у дітей 

стійкого позитивного ставлення до усного рахунку, у тому числі як до найкращої 

альтернативи використанню ґаджетів для арифметичних підрахунків у рамках 

формування ключових компетентностей молодших школярів.

4. цикл регулярних безкоштовних мистецько-освітніх, спортивних та 

розвиваючих заходів для дітей та всієї сім ’ї у форматі вуличного фестивалю 

активностей у літній час на території паркової зони/паркових зон району. Такі заходи 

дозволять підприємцям району у різних сферах діяльності знайти нових клієнтів, 

згодом -  збільшити прибутки та відповідно, суми податків у казну району. Але 

найбільше від впровадження цієї ініціативи виграють мешканці району, адже 

отримають можливість не лише знайти нових друзів, однодумців, але й дізнатися щось 

нове для себе, відкрити в собі таланти. В якості бенефіціарів деяких заходів 

виступатимуть підопічні центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, спеціалізованих 

лікарень; навчаючись під час мистецьких майстер-класів кияни зможуть власними 

руками створювати приємні сюрпризи, символічні подарунки для таких діток, що 

сприятиме формуванню в людей гідного, на відміну від стигматизації та дискримінації, 

ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей, дорослих та людей з обмеженими можливостями. 

Такий формат соціальних програм активно впроваджували на Арт Пікніку Слави 

Фролової минулими роками.

5. залучення шкіл, компаній та бібліотек Києва до щорічної книжкової акції у 

підтримку дітей з важкими захворюваннями (ВІЛ/СНІД, рак). У ч а с н и к ^ ^ ^ ^  

до акції отримують можливість передати книжки, які займают^ 

книжковій полиці, діткам, котрі борються з недугою і тому особливе;



підтримки, тепла інших. Ця акція нагадує людям про те, як важливо проявляти доброту 

до інших і наскільки легко робити добрі справи.

05.05.2017 

Вікторія Щур 

Віце-президент ГО « адськіі^^ц'і^иви охорони здоров'я «Здорове людство».



Соціальні центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, що ними опікується 

організація, розташовані на правому та лівому берегах столиці. На сьогоднішній день 

організовано сотні соціальних програм задля та в підтримку відвідувачів цих центрів, 

надано, психологічну, матеріальну, моральну підтримку, проведено щорічних 

оздоровчий табір у Карпатах спортивно-патріотичного спрямування в рамках спільного 

з Національним олімпійським комітетом проекту.

За підтримки НДСЛ «Охматдит», Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, районних управлінь освіти в м. 

Києві, Студентського наукового товариства Національного медичного університету ім. 

О. Богомольця упродовж 2016-2017 навчального року впроваджується ініційований ГО 

«Здорове людство» багатоцільовий соціальний освітньо-профілактичний проект у 

галузі охорони здоров'я для учнів загальноосвітніх шкіл з метою попередження нових 

випадків ВІЛ/СНІДу, онкозахворювань та з формування толерантного ставлення до 

ВІЛ-позитивних людей.

Задля досягнення цілей проекту для учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл м. 

Києва проводяться безкоштовні лекції-бесіди на тему «СНІД та рак -  реальні загрози. 

Збережи своє здоров'я та життя». На даний момент у київських школах проведено 

близько 400 лекційних заходів.

Два роки поспіль ГО «Здорове людство» було запрошено в якості журі в 

районному етапі фестивалю для школярів «Молодь обирає здоров'я» у Дарницькому 

районі міста Києва. У рамках циклу заходів декілька команд відвідали Резиденцію 

Святого Миколая в гостинному дворі «Красна поляна» в Карпатах, отримавши цю 

можливість в якості призу від ГО «Здорове людство».

Заплановані для реалізації громадською організацією «Здорове людство» в місті 

Києві наступні проекти:

1. безкоштовна вакцинація дівчат старшого шкільного віку від онкогенних типів 

вірусу папіломи людини (ВПЛ) як наступний етап проекту з профілактики 

онкозахворювань у додаток до лекцій «СНІД та рак -  реальні загрози. Збережи своє 

здоров'я та життя».

Вакцинація дівчат від онкогенних типів ВПЛ на сьогоднішній день широко 

застосовується в найпрогресивніших країнах світу для попередження раку шийки 

матки, - онкологічного захворювання, яке ставить під загрозу не лише^здатність 

дівчини мати дітей в майбутньому, але й її життя. В Україні вакцц>^^ія/Ш й/В І^,. є не 

досить розповсюдженою через високу вартість вакцин, єдиними/в'іШтіТфи'ро^н^

ЯКИХ  Є Іноземні компанії. Впроваджуючи програму безкошт(|)фїоі:^д-/зЛ.;'Щ^^ 

програми вакцинації від онкогенних типів ВПЛ в Києві за раху


