
Бiографiчlrа довiдка

я, Топлишинець lрина I3асилiвна, народилася 2з .04,1994 у M.N4yKa,lcвo,

Мукачiвський район, Закарпатська область, 89600

Застчпник наI{альника вiддlлу праRопросвiтниt{тва та I,{адаIiня безсllt-ltат,tttli'

правовоТ допомоI,и Ir4укачiвського мiсttсвого rterr'гPy :] IIа/lаIlI{я бсзоlt.rtа,гtlоТ

вториII tIoТ правовоТ llоllомоги.

З I{ервнЯ 2011 рокУ IrрацIоRала [-оловним сlrсItiалiстом-IсlрискоllсуJlы,о]\,I

Мукачiвського уrrравлiння Щерх<авrrоТ казначейськоТ сllуясби УкраТrrи

Закарпатськоi областi

з Jlис1опада 20 l 9 року праtIIою Застугrltик tIачаl ьl|ика lli:tлi;rу

I1раRоIIросвiт,rtиt(l,ва ,га llаllа}lIlя безоll.rtаттlоI ltравовот /IоrrоN'оI,и N4укачiвськоI,.,

мiсttевого ценlру з IIадання безоплатгlоТ вторинrтоТ правовОi lцоIlоМОI'И.

Вi.,tllовiдtно /lo rlocallogoi irrсrрукцii в ocHoBI{oMy llлiйсttt<lt<l Itpaвotlp(lcBir tlИll'I t]()

у територiа.ltьних грома/Iах ,r,a сприяrо формуRаннIо та ро:]Rи,гку }la Bi,'tltoBi/tltiй

тсри,горii Mcpe>rci суб'сктiв tIалання безоп"lrаr,ноi первиrтttоl' ll1raBoBoT /lоrI()моI-И, а

також розпоRсIоджук) iнформаrrirо у cc}epi захисту гIраR, свобо,,t i закоrlttих

irr,гсllесiв I,tr)ома/tяll. lIа/lаIIllя безопла,гноТ llpaBoBoT ,ltсrгlомоI,и. \, IoMгtис.lli tl

ycTalIoBaX викоtlаIl}{я покарань;

Оргаrriзовуrо i провоrкУ темагиtIнi семittари, лекrtiТ, зокрсма !, }laBtIaJIbIlиx

закла/Iах. закладах позаlrrкi;rыrоi освiти, R закладах пiсltя/tип.llомtlоТ освiт'и,

I]аRчаJIы{о-виховIIих закJIаlIах дJIя дiтей-сирir, та ,цiт,сй, Ilо:]баRjIсIl Их

баr,ькirзського lliK_lryBatltlя; /UIя визItачених катеl,орiй I,рома/lяI{" з()крс]\{а

tterrcioHepiB, осiб з irrBа.iri.Itrticl,to, у.lасникiR аI{титерорис],иIlltсli ollcpatliT, Mo-rIo/li,

гроN{алських ак,гивiстiв, в.tителiв та педаr,огiчних прашiвttикiв, мс/lиtitlих

rlраttiвникitз, itrtших вразJlивих сусIriльних I,руп з MeTolo lli/Iвиtttсttttя tlpaBoBol

свi/tомос,гi, культ,ури та освi.rеttос,гi насе;tення, :]аIlобir,аrrtlя 1]J1Oltиtttttlcri:

Окрiм,I,оI,о,:забе:зltе,туlо I]иRIIеtlIIя rrот,реб ],а рiвня l]alloI}oJlcltocтi осiб, якi
,tl}cp,Ial()l'I)CЯ llto/to IIа/tаtlIIя безоlt:tаr,ноТ IIсрвиIIIIоI ll1lallcrBtli' .,[()Il()]\l()l,и i

бсзотtлагttоi tзт,ориtlllот гrравовоТ допомоги та/або о,гриl\,IаJIи таку /lOIIoNIol,y, _V l,tlN,Iy

.rис"тli з/tiйсttrок,l аttыti:з IIиl,ань, з якими особи звер-гаlоl,ься /io пlictlcBcll'c) tlclll'py;

забезпечую наJIагодження i пiдтримку ефективноi спiвпраrцi мiсцсвого rreHTpy iЗ

суб'скт,ами lrадаt{}{я бс:зоtтлатrlоi llервиtIttоТ правовоТ /tolloмol,и т'а ix K()op/IИtlattil<l

на вi/lгlовiлrri йтери,горiТ;

наllаю opl,aнaM плiсtlсвого самовря/iуванrIя коt{сульl,аttiйtrо-rvеl,о/lиtllI\/ /loIlON/tOI'\

з IIитаt{Ь утRореFIIIя сtlеtlizutiзоtзаtlих ycTattoB) якi ttaltaToT,b безоtlзlа,гIIY IIсрt]иIIlIу



правову допомогу, зztлу{ення до Тi надання юридичних осiб приRатIlого праRа ],а

фiзичних осiб,

взаемодiю з iншими суб'ектами, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та
про,гиrii домаIuItьому IrасильстRу, з урахуRанtlям с,гат"гi |5 Закоrrу УкраТrrи кIIрсl

загrобiгання та протилirо домаlIIньому насильству);

IIровожу регуJIяр}{ий аrlаli:з си,гуаrдii щодо забезгtече}l}lя tlpaвa осiб lra бс:зоtt.ltаrrrу

первиrIIIу праRоRу допомогу та готуIо вiдповiлнi консу,ltы,ацiйrrl ма,r,еlriаrи;

поtпиренню на cTopiHKax мiсriевого центру, зокрема у соuiа.,rьtlих N,lepeжax, ,I,a 
у

засобах масовоi iнформаuii iнформацiйно-роз'яснювальних MaTepia,TiB у сферi
захисту праR, свобол i законних iгtTepeciB громаляII, 1]окрема у мсх(ах 1,сматичних
тижttiв IIрава сисгеми наlIання безоплат,ноТ правовоТ доltсlмоI,и, RссукраТttських
праRопросвiт,llиц ь ких кампанii.

Була воJIонтером на проек,гi (БУР).

AOllecct .ltictlst l1рож,1,1ванttя: 89600, Закарrrа,гська обJIас,t,ь, Мукачiвський райtltt,

м. Мукачево, Rулиця Василя I]iбере.

Ac)pecа .ltiсtlя pe(:cпlpcllrli'. 89600, Закарllа],ська област,t, Мука.riвсLкий райоtt,

м. МукачеRо, I]уJIиrtя I]аси"тtя t[lбсрс.

Коrtтактtrий номер телефону: +3805 04З212|9

[1.1l eKтpoH tl а п о tlJTa : irena2 3 49 4 (|,gnai l. соm

lrttps : //www. facebo ok. corn/Mukach ечоВ VPD

Прелставни tiький маIIдаl, BiltcyTrriй.

/Jo кримirтillr,ноТ вiдповiдальt,lостi I{c Ilри,гяI-уRався, tlc IIOI,atIIcltoi' l]и llc зttяr,оi'

cyllиNloc],i не Mato.
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