Резюме Коган Юліі, м. Одеса

Я, Коган Юлія Олександрівна народилась 22.12.1965 року у м. Одеса, де і
мешкаю по сей день.
В 1984 році вступила в Одеській Державний Університет на ГеологоГеографічний Факультет. Маю не повну вищу освіту. Працювала в школіінтернаті для незрячих дітей № 96. Працювала в ясли-садочку №36, м.
Одеса. У 2011 році пішла працювати волонтером у Одеській
благотворительный Фонд «Шлях до Дому» і вже з 2012 року працюю там
офіційно соціальним працівником.Приймала участь у всіх акціях які
проводила «Шлях до Дому», привлекла велику кількість клієнтів, яких
мотивувала на проходження тестування, керуюсь повагою у колективі і маю
великий авторитет серед клієнтів.
Роботу з жінками почала у 2013 році, проводила інформаціїни заняття самє з
жінками які хворіють на ВІЛ/СНІД, які також є наркозалежними.
Приймала участь у відкритті кабінета ЗПТ у Білгород-Дністровському районі.
Маю досвід зйомок на ТВ (міські та обласні каналы).З 2014 року стала
клієнткою програми ЗПТ.
З 2017 року працюю регіональним представником ЕСЛУН в Одесі та працюю
в проекті «Fast-Track Cities». У 2017 році зібрала та мобілізувала спільноту
ЛУН. На цєй момент являюсь його лідеркою.
1 вересня 2017 року була вибрана у Одеську міську та обласну
Координаційну Раду представляти інтереси спільноти ЛУН. На даний час
продовжую працювати соціальною працівницею у ОБФ «Шлях до Дому» и
продовжую розвивати у нашому місті спільноту ЛУН.
Тісно працюю з муніципалітетом міста і є постійним членом робочої групи по
питанням профілактиці боротьби з ВІЛ/СНІД, ТБ и ВГС.Активно приймаю
участь у всіх навчаючих тренінгах,у сесіях, конференціях та форумах.
З лютого 2018 року працюю регіональним представником БО “БФ”ВОЛНА” у
м.Одеса. Зарекомендувала себе як відповідальний працівник. Пользуюсь
повагою у організації серед колег. Являюсь лідеркою спільноти ЛУН Одеси.
З 2018 року являюсь лідером у спільноті жінок Одеси які живуть з
наркозалежністю. Також я Регіональний координатор у БО “ВОНА” в м.
Одеса.

Я є лідеркою і серед жінок і проводжу зустрічі ініціативних груп ЖЖН.
У 2018 році стала членом ЕЖСС. Активно спілкуюсь з жінками зі стран ВЕЦА
які також працюють з ЖУН. Цє і Молдова, і Грузія, і Літва, і Немеччина, і
Білорусь, і Португалія.
З грудня 2018 року по лютий 2019 року працюю консультантом ЦГЗ. В мої
обовязки входить проведення інформаційних занять з ВІЛ-інфікованними
людьми.
Постійно приймаю участь у міжнародних конференціях по ВІЛ/СНІДу,
наприклад у 2018 році у м.Київ конференція ВЦО ЛЖВ, 2018 рік у Амстердамі
самє по ВІЛ/СНІДу, та у 2019 році у м.Порто,Португалія, конференція по
“Зменщенню шкоди” RH19.
Я впевнена що буду дуже корисна на посаді члена Національної Ради і буду
представлять інтереси жінок які живуть з ВІЛ та які споживають ін єкційно
наркотики (в тому числі ЗПТ).
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