РЕЗЮМЕ

Стемковська Яніна Юріївна
Дата народження:31.08.1970
Місце проживання:м.Полтава, пр.Верхній 26/2
Телефон: +38 063 3713437
e-mail: yaninapoltava@gmail.com

Освіта
1985-1988 Полтавський технікум радянської торгівлі. Спеціальність –товарознавець
продовольчих товарів.
1989 -1991 Московський інститут радянської торгівлі.Спеціальність-товарознавець
продовольчих товарів. (незакінчена вища)
Досвід роботи:
1988-1989 м. Полтава ресторан «Вечірні зорі» -буфетчик
1990 м.Москва іспектор ЦАСБ ГУВС
1990 м.Москва.“Інтербюро“громадської асоціації «Рух за мосову творчість»-костюмер
1990-1992 м.Москва. Союз журналістів СРСР, творчо-виробничий відділ «Аспект» -референт
1992 – 1999 відпустка по вихованню дитини
2000-2001 м.Новороссійск „Автокомплект“ - диспетчер
2006-2011 Полтавська ЗОШ №8 - прибиральниця приміщень
2011-2014 Представництво «Weltsprachen» Магістр Віктор Андерс КГ в Україні – директор.
З 01 вересня 2017 року по теперешній час є волонтером БО «Мередіан» м.Полтава

13-14 липня 2017 року брала участь у тренінгу «Забеспечення доступу до якісного та доступного
лікування АРТ в Україні» - м.Київ
09-10 серпня 2017 року брала участь у тренінгу «Адвокація як інструмент спільноти СП для
досягнення цілей охорони громадського здоров`я. Кроки в розробці плану адвокації» м.Одеса
30.09 -03.10 2017 року успішно закінчила курс «Школа Бюджетної Адвокації» - м.Львів

16-17 жовтня 2017 року пройшла навчання на тренінгу «Права в контексті сексуального та
репродуктивного здоров`я» та отримала навички з адвокаційного консультування по правам у
сфері СРЗ.
26-27 жовтня 2017 року брала участь у тренінгу «Моделі соціального супроводу споживачів
ін`єкційних нарокотиків” м.Полтава
24-27 листопада 2017 року прийняла активну участь у Першому Всеукраїнському Форумі
ВОЛНа
06 грудня 2017 року була включена до складу координаційної ради з питань протидії
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при ОДА м.Полтава, як лідер
спільноти ЛЖН.
14 грудня 2017 року прийняла активну участь у Марші СП з нагоди Міжнародного дню захисту
СП від насильства та жорстокості (International Day to End Violence Against Sex Workers).
21 грудня 2017 року прийняла участь у семінарі на тему «Доступ людей, які живуть з ВІЛінфекцією до медичних та соціальних послуг»
З 01 лютого 2018 року є Регіональною Координаторкою проекту PITCH в Полтавській обл.від БО
«ВОНА»(Всеукраїнське об’єднання наркозалежних жінок) (м.Київ)
З 06 лютого 2018 року призначена виконувати функції Регіонального Представника в
Полтавській обл. БО «БФ «ВОЛНа» ( Всеукраїнське Об`єднання Людей з Наркозалежністю)
28 лютого-01 березня 2018 року пройшла тренінг « Адвокація. Знай свої права»
01 березня 2018 року прийняла активну участь у Другому Марші СП «Сталеві яйця української
політики» (м.Київ)
02 – 04 березня 2018 року успішно пройшла первинний тренінг по створенню регіональних
офісів «Громадський детектив»
26-28 березня 20018 року успішно завершила « Школу адвокації для лідерок спільноти жінок,
які живуть з наркозалежністю». Участь спільноти у представництві своїх інтересів та
забеспечені сталої відповіді епідемії ВІЛ/ СНІДу. м. Київ
20 квітня 2018 року прийняла участь у Першій Медичній Канабіс Конференції (м. Харків)
24 -26 квітня 2018 року робота в 3-му «Форумі Платформи ключових спільнот».
20 травня 2018 року організувала та провела регіональну акцію “Спасемо життя разом” до
Всесвітнього Дня пам`яті померлих від СНІДу
26 червня 2018 року організувала та провела регіональну акцію “Полювання на відьом в
українській наркополітиці” на підтримку глобальної каипанії за зміну репресивної
наркополітики “Support. Do not punish”( Підтримати. Не карати)
06-08 серпня 2018 року пройшла тренінг “Інструменти роботи громадського детектива при
розслідуванні порушення прав людини”
20-22 серпня 2018 року в рамках «Школи адвокації» для лідерок спільнот жінок, які живуть з
наркозалежністю пройшла семінар-практикум з подолання стигми та дискрімінації стосовно жінок, які
живуть з наркозалежністю

31 серпня 2018 року організувала та провела регіональний флешмоб “Мовчання вбиває” на підтримку
Національної акції “Міжнародний день підвищення обізнаності про передозування”
27-28 вересня прийняла активну участь в стратегічному плануванні Всеукраїнського об`єднання
наркозалежних жінок ВОНА
10-11 жовтня 2018 року успішно завершила тренінг “Медична реформа- доступ до медичних послуг
представників ключових спільнот”
25-26 жовтня 2018 року пройшла практикум з протидії стигмі, самостигмі та дискримінації щодо жінок які
живуть з наркозалежністю (ЖЖН) з метою зниження порогу доступу жінок до програм ЗПТ”
06 листопада 2018 року в рамках “Бюджетної адвокації” пройшла тренінг з координації досягнень та
плануванню дій по бюджетній адвокації силами спільноти ЛЖН
22 листопада 2018 року прийняла участь у предфорумному дня “Голос жінки”
23-24 листопада 2018 року Другий Національний Форум ЛЖН
07 грудня 2018 року в якості “живої книги” представила наркозалежних жінок на “День прав людини у
Верховній Раді України”
10 грудня 2018 року організувала регіональний флешмоб “Право на гуманну наркополітику” в підтримку
Національної акції.
10-11 грудня 2018 року успішно пройшла тренінг “Зменшення бар`єрів доступу до ЗПТ шляхом зменшення
рівня стигми та самостигми активісток, які проводять мотиваційні та мобілізаційні зустрічі в регіонах”
з лютого 2019 року є членкинею ЕСЛУН (Евразийская сеть людей , употребляющих наркотики)
з березня 2019 року увійшла до керівного комітету Національної Платформи Ключових Спільнот, як
альтернат від спільноти ЛЖН.

З 01 вересня 2017 року по теперішній час працює в БО «Меридіан» волонтером.
з 01 лютого 2018 року по теперішній час є волонтером проекту “Громадський детектив”

Особисті якості
- відповідальність, активність, комунікабельність, амбіційність, старанність, ініціативність.
Життева позиція ориєнтована на результат та підвищення особистих та професійних навичок.
Вміння працювати в команді, колективі. Завжди прагну більшого, та роблю все можливе щоб
цього досягти.
- Прагнення до особистого розвитку та професійного зростання.

