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ДМИТРО ЛЕКАРЦЕВ  
(Молдова) 
 
Дата народження: 04.08.1983 

Освіта: 

2001 – 2005 рр. – Інститут політичних наук та 
міжнародних відносин, факультет – міжнародні 
відносини 

2006 р. – Ресурсний центр молдовських неурядових 
організацій з прав людини CREDO, магістр адвокації та 

політики для таких модулів: Концепція адвокасі, процес публічної політики, 
адвокація планування, моніторинг та звітність, стратегічні судові спори, коаліції, 
партнерства, альянси, мережі , Лобі та аналіз політики, лобі – процеси прийняття 
рішень, співробітництво з засобами масової інформації 

2013 – 2015 рр. – Слов’янський університет Молдова, магістр економічних наук, 
спеціалізація управління компанією 

Громадський досвід роботи: 

2005 р. – По теперішній час – Президент Асоціації української молоді в РМ 
“Злагода” 

2013 р. – По теперішній час – заступник голови Української громади Молдови 

2005 р. – По теперішній час – член Координаційної ради Бюро міжнаціональних 
відносин 

2005 – 2018 рр. – керівник численних проектів, спрямованих на неформальну 
освіту молоді, підвищення соціальної активності молоді, міжкультурний діалог та 
ін. 

2008 – 2014 рр. – Голова Координаційної ради молодіжних етнокультурних 
організацій, акредитованих Бюро міжнаціональних відносин 

2012 – 2014 рр. – Міжнародний спостерігач на парламентських виборах в Україні 

2013 – 2018 рр. – Перший заступник Президента Світового конгресу українських 
молодіжних рганізацій 

2014 рр. – По теперішній час – Редактор першого інформаційного веб-ресурсу 
для українців у Молдові – www.ukrainians.md 
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2017 рр. – Стажування у Верховній Раді України 

2018 рр. – Стажування у Верховній Раді України, урядових структурах та КМДА 

2018 рр. – Член міжурядової комісії з реалізації Стратегії зміцнення 
міжнаціональних відносин в Республіці Молдова на 2017-2027 рр. 

2018 рр. – Президент Світового Конгресу Українських Молодіжних Організацій 
(СКУМО) 

2018 рр. – Член Ради директорів Світового Конгресу Українців (СКУ) 

2005 – 2018 рр. – координатор, учасник та тренер на різних національних та 
міжнародних семінарах, конференціях, обмінах та тренінгах 


