
Бiографiчна довiдка

Я, Гичка Тетяна IBaHiBHa, народилася 12.1 1.2000 р. у с. Лохово, Мукачiвського

р-ну, Закарпатськоi областi, 896З4

Студентка Iиду, Голова студентськоi РаДи педагогiчного факультету
Мукачiвського державного унiверситету.

з 01 .Og.2O21 року навчаюсь в Мукачiвському державному унiверситетi, ОС

<<Магiстр)>, по спецiальностi <OcBiTHi, педагогiчнi науки).

З 01 .Og.2O21 року працюю в Лохiвському ззсО I-III ст. iMeHi ю. Герца

вчителем музичного мистецтва.

З 2013 року - цолонтер в дитячих таборах.

з 2015 по 2019 piK - командир у туристично-пiзнавальному клубi для дiтей та

молодi <Royal Rangers>

з |4.о2.2017 року почала займатися громадською дiяльнiстю.

з 2017 рокУ органiзаторка Арт-кафе на актуаЛьнi молодiжнi теми у м. Мукачевi

та Мукачiвському районi.

з сiчня 2018 року б.ру участь в проведеннi програм для дiтей, якi живуть в

iHTepHaTax УкраТни.

з 01.02.2020 року я € координаторкою волонтерiв у волонтерськiй програмi

<Булуемо УкраТну разом).

у 2О20 та 2021 роках - учасниця Всеукраiнськоi акцii "ВсесвiтнiЙ ЩенЬ

Прибирання" у м. Мукачевi.

У 2021 роцi участь в проектi <Озеленення планети)) у м. Мукачевi.

червень 2о2| року учасниця презентацii Всеукраiнського про€кту "чистi пляжi

разом!" у м. Мукачевi.

01.06.21 piK - спiворганiзатор заходу до Щня захисту дiтей у м. Мукачевi.

Була волонтеРом У рiзномаНiтниХ акцiяХ вiд волоНтерськоi програми <Булусмо

Украiни разом), БФ <I_{iль: щасливе дитинство)), МукачiвськоГо БФ <СкеЛЯ)) У

м. Мукачевi та IvIукачiвському районi.

Залучаю студентiв унiверситету до акцiй та заходiв, якi ПроВОДяТъся В

Мукачевi.
'Дdреса lиiсця прожuвання; 896З4, Закарпатська область, IVIукачiвський район,

с. Лохово, вулиця Щентральна, будинок 59.
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Контактний номер телефону: +380660 189172

Електронна пошта: hiсhkаO0у@g!цаJ-9а!ц

Соцiальнi мережi:

http s : //www. facebook. co:dpro.fi 1 e.php ?i d: 1 0 0 0 1 29 94 5 З 4 824

http s : //instagram. com/tanya. gi chka

Представницький мандат вiдсутнi й.

,.Що кримiнальноi вiдповiдальностi не притягувався,
судимостi не маю.

W'. Личка T.I./? (пiлпис)

не погашеноi чи не знятоi
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