


          Після перемоги на конкурсі Місіс Всесвіт -2018 –  постійній експерт 

міжвідомчої комісії з опрацювання нормативно-правових актів у сфері 

соціальних гарантій вразливим верствам населення.  

З грудня 2018 року – член комісії із захисту прав та інтересів дітей ЮНІСЕФ. 

З вересня 2018-2019 роки – член наглядової ради від Украіни світової мережі 

дитячих освітньої-розважальних центрів "ZKIDZ Club". 

З лютого 2019 року – експерт української делегації на 57 сесії ООН в 

Нью-Йорку. 

Додаткові відомості: 

З 2015 року по теперішній час –  засновник благодійного фонду Юлії Гершун.  

З 2018 по теперішній час – участь у якості співорганізатора культурних заходів,            

АРТ-виставок в підтримку видатних художників, скульпторів України та музеїв         

українського мистецтва. 

З вересня 2018 року – активна учасниця робочої групи з питань захисту прав             

дітей, постраждалих внаслідок збройного конфлікту. 

З 2018 року – експерт з боку громадськості Національного плану дій другого            

етапу ї реформи з трансформації системи інтернатних закладів для дітей. 

З квітня 2019 року – партнер проекту україно-єврейський глянець PEOPLE.UA. 

Грудень 2019 рік – організатор першого Національного благодійного форуму         

"Шлях до мрії" із залученням влади Києва та за підтримки КМДА. 

З березня 2020 року – участь у роботі громадської організації "МОЛОДЬ, ЯКА            

ТВОРИТЬ ДЕРЖАВУ". 

З грудня 2020 року – Член спілки журналістів України. 

З березня 2020 року – почесний президент в "Фонд культурної спадщини           

України" ( Cultural Heritage Fund of Ukraine). 

 

 

 



Нагороджена орденом Доблесті вiд Асамблеї ділових кіл за діяльність          

благодійного фонду, соціальні та культурні проекти, присвячені розвитку        

України та підтримці територій Донбасу.  

Потрапила у ТОП 100 успішних жінок України 2017 року за версією            

журналу "Ukrainian people". 

Нагороджена грамотами та відзнаками від Червоного Хреста, від мерії          

Києва, подякою від Уповноваженого Президента України з прав людей з          

інвалідністю, від спілки журналістів України та від подільської адміністрації         

міста Києва. 

 

Особисті якості: Організаторські здібності та вміння керувати       

співробітниками, активна життєва позиція, здатність швидко навчатися,       

креативність, відповідальність, стресостійкість, цілеспрямованість,,    

комунікабельність, працелюбність, оптимізм, ініціативність, величезне     

бажання вчитися і працювати.  

Глибоке вивчення культур світу, українського мистецтва та літератури,        

філософії та психології.  

Творчий потенціал, розвинена літературна мова. 

 

Знання комп'ютера: Використання ПК і Інтернет на рівні впевненого         

користувача, досвідчений користувач: CRM-система, АСКОД, Amadeus,      

Microsoft Office (Word, Exсel, Access, PowerPoint, Outlook), графічними        

редакторами (Photoshop, Lightroom)  

 

Чому я хочу зайняти посаду Виконавчого директора Українського        

культурного фонду? 



Беручі до увазі мій міжнародний статус, я постійно отримую запрошення до           

участі у різноманітних культурних та освітніх заходах, як в України так і поза її              

межами. 

Статус участі: 

- член журі; 

- запрошена зірка; 

- ведуча заходу; 

- учасниця церемонії. 

Таким чином, у випадку якщо я отримую посаду Виконавчого         

Директора, я зможу зробити вагомий вклад у розвиток Українського         

культурного фонду, культурний розвиток України та української культури в         

цілому, сприяти просуванню інтересів України за кордоном, пригортати увагу         

міжнародної спільноти до заходів у місті Києві та Україні, чим буду сприяти            

успішній реалізації програм Українського культурного фонду. 

Засоби масової інформації, особливо іноземні, залюбки публікують       

новини з мого публічного життя, а жовта преса не обходить вагою і моє             

особисте життя. 

Таким чином я впевнена, що у якості Виконавчого Директора         

Українського культурного фонду, я можу краще залучати спонсорів та донорів          

до різноманітних культурних проектів Києва та України в цілому, що          

сприятиме зростанню значення української культури у світі, покращити        

міжкультурні зв’язки, а можливо і культурні відносини із стратегічними         

партнерами Фонду та України. 
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