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1. Досвід роботи:
С 2008 -2019рр. (м. Київ)
-

-

-

-

Членкиня правління та регіональна представниця БО "Позитивні жінки"(2016-2019р).
Координація проектів: «Адвокація гендерної рівності та захист прав жінок, які живуть з ВІЛ, в Україні»;
«Підтримка та наснаження ВІЛ+ жінок київського регіону для протидії насильству та стигмі»;
«Розвиток та мобілізація спільноти ВІЛ-позитивних жінок» в м. Київ.
Корпус Миру США в Україні (2012 – 2017рр) - національний тренер з профілактики ВІЛ/СНІДу;
МБО «СНІД Фонд «Схід-Захід» (08.2014-08. 2017рр.)-координатор проекту «Використання підходу
безпосереднього втручання для покращення здоров’я ВІЛ-позитивних жінок в м. Києві»;
МЕРЕЖА. Проект RESPECT: «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників
груп найвищого ризику в медичних закладах України» (USAID)(2015-2016рр.) - тренер, фахівець з
організації майстер – класів;
МБФ «Українська фундації громадського здоров’я» (2012 -2013рр.) – координаторка проекту «
Свобода від насильства: Розширення прав та можливостей дівчат и жінок у складних життєвих
обставинні»;
КМВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВС» (2008-2014рр.) - координатор Правобережного центру
допомоги ВІЛ-позитивним дітям та їх близькому оточенню
КМПЦВІДМ (Комунальна міська установа) (2008 – 20014рр.) - адміністратор дитячого центру
С 2004 – 2008рр. (м. Харків)

ХОО ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВС»
координатор дитячого напрямку. Реалізація діяльності проектів Глобального Фонду боротьбі зі СНІДом,
туберкульозом та малярією, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
ХОЦПБС (Харківський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом)
соціальний працівник
С 1995 – 2000рр. (Росія, ООО «Скальса» - приватний підприємець, бухгалтер - фінансист.
м. Тюмень)
2. Освіта:
2015 -2017рр.
1991 – 1993рр.
Додаткова освіта:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» факультет, соціальна робота
Комерційно-фінансовий коледж - За фахом бухгалтер-фінансист

2004р

Курси користувача ПК

2015 р.

Міжнародний інститут менеджменту (МІМ - Київ) - підвищення
кваліфікації за фахом «NGO management course».

2015р.

Кури з англійської мови «ASCHOOL.kiev.ua

3. Організація та проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів.
2008 – 2018рр.

-

-

4.

-

5.
6.

Організація та участь в чотирьох щорічних національних жіночих форумів з питань ВІЛ/СНІД з міжнародної
участю (2015-2018рр)
Тренінг «Адвокація комплексних послуг з профілактики для лідерів ключових груп, які постраждали від
епідемії ВІЛ», 24-27.09.2018р.;
Тренінг «Підвищення ролі жінок, які живуть з ВІЛ в адвокації своїх прав», БО «Позитивні жінки»;
Тренінг із підготовки фасилітаторів інтерактивного профілактичного освітнього інструменту з питань
«Профілактики ВІЛ на робочому місці в загальноосвітніх навчальних закладах», GIZ
«Лідерство та взаємодія: разом до успіху», в рамках проекту ««Програма профілактики ВІЛ/СНІД та ІПСШ
серед ЧСЧ в Україні та соціальна мобілізація уразливих спільнот», ГО «Гей-Альянс»
«Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп найвищого ризику
серед
медичних
працівників»
тренер
команди
проекту
RESPECT
https://www.facebook.com/USAID.RESPECT.PROJECT/?fref=nf
Проведення серії майстер-класів для ЛЖВ з метою подолання само стигми та само дискримінації. Основні
теми майстер-класів: «Управління емоціями та робота з когнітивними можливостями людини»,
«Психологічні особливості прийняття свого ВІЛ-статуса», «Модулі розкриття свого ВІЛ-статуса близькому
оточенню та медичним працівникам» , «Здорове харчування та фізичні загрузки для людей,які отримують
АРВ-терапію», «Взаємовідносини. Сексуальне та репродуктивне здоров’я в дискордантних і ЛЖВ парах»,
«Захист прав» та інші. http://goo.gl/h1rWf2
Тренінги з ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІД в регіонах України. (проект підтриманий Корпусом Миру США в
Україні, (PEPFAR)).
Щорічна серія майстер-класів для ВІЛ-позитивних підлітків з питань сексуального та репродуктивного
здоров’я», з 2014 – 2018 рр.
Тижнева Школа з профілактики (Рівне). Спільна для американських волонтерів, каунтерпартів та лідерів
громад (за підтримкою Корпусу Миру США в Україні, (PEPFAR))
«Підготовка, формування прихильності і моніторинг прийому ВААРТ у дітей»; «Розмова з дитиною про
ВІЛ» та інші тренінги з питань догляду за дитиною , для персоналу закладів.
«Робота в команді. Управління та розвиток персоналу в НУО»
«Профілактика вигорання. Управління емоціями»
Підвищення кваліфікації:
2014-2019 рр.
Тренінги, конференції, форуми:
Участь у Всесвітньої конференції з проблем поширення ВІЛ/СНІД AIDS-2018 в Амстердамі;
Тренінг «Школа бюджетної адвокації»(Полтава, 2018);
Тренінг для тренерів «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп
найвищого ризику»(Київ, RESPECT,2015р.)
Тренінг « Можливості мереж не мають меж»(Київ, фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД», 2015р)
Тренінг «Розробка та реалізація інформаційної кампанії у сфері профілактики ВІЛ-інфекції» (Москва,
«ЕВА», 2014р.)
Участь в програмі «Відкритий світ», за підтримки посольства США
Тренінг для тренерів «Попередження насильства щодо жінок»(Київ, HealthRight International (Право на
здоров’я), 2013р.)
" Робота в команді"
«Фандрайзинг. Залучення зовнішніх ресурсів »Для представників ВІЛ - сервісних НУО з написання
проектів
«Інновації і менеджмент в НПО», «Моніторинг та оцінка діяльності НУО», «Менеджмент волонтерської
діяльності» та інші тренінги з соціально/психологічно/медичних питань в галузі профілактики та лікування
ВІЛ/СНІДу ; з питань інформаційних та адвокаційних заходів, компанії та реформ (близько 10 тренінгів)
Громадська позиція:
членкиня правління БО «Позитивні жінки», регіональна представниця в м. Києві
Лідерка групи взаємопідтримки для ВІЛ-позитивних жінок м. Києві «КИЯНКА+»
Членкиня робочої групи зі сприяння ратифікації та виконання Стамбульської конвенції від Громадської
ради з ґендерних питань при Міжфракційному об’єднання Верховної Ради України «Рівні можливості»
Членкиня Київської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Відкрите обличчя для інформаційних компаній щодо толерантного відношення до ВІЛ-позитивних людей
Особисті якості:
відповідальність, комунікабельність, стрессостійкість, легка здатність до
навчання, ініціативність, толерантність, відкритість.

