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НПгЇ'І/ЇЦ'НКЛ [наш/ь .42, ! Ірини] зыси рівень ,43.

] Активна учасниця БО "100 відсотків життя” 3 2006 року. Вже
[4 років обіймаіо посаду директора в одному з найпотужніших

представництв ГХ'Іереэкі Тому використовуватиму свій

багаторічний досвід на користь всебічного розвитку
регіональних представництв,

'] дійсна членкиня координаційиш ради 3 2016 року. де активно

представляю інтереси членів Мережі та и регіональних

представництв Головним моїм пріорітетом є динамічний

регіональний розвиток: орієнтований на суспільну потребу *

працювати З І'ІаІІіЕ'итєіми | для ІІаціЄНІіІ-І

/ відкрита до ЗМІ Па регулярній основі проводжу презентації
нових проектів та активностей як на місцевому так і на

регіональному рівні Беру активну участь у прес-
конференціях та інших публіч'них заходах

Освіти - повна вннш:
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Дими»: В дід/493
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Дадаткаве навчання та підвищення кваліфікації?
НПУ ім. М. І]. Дрпґпмпнова. Фаюльтет Спідшитт
“ КШН. вул Пирогова, 9 соціально- приинші/щеннякши/к/нкинп

психологічни ПСС.!Е! 041068
х наук та ти 30.06.3017!
управління

Національний Універсп гет “Кисво-[Х'Іогилянська
академія" (НаУКМА) Курс ”Основи ("е/лиш] шпп 1212-1777
[Цнолп охорони )доров'п Грошшсыюю пп) м. 13 виш/з.
м Кшв, вул Г. Сковороди, 2 здоров“я"
Школа телебачення та журна. істики
и ЕША ЗТА вт. Курси днплоч
н Киів вул Казимира Малевича телеведучих Від 00 06 ЗОШ Р

Стажування:

Ореп “'огШ Цайсгзйір РГОЗГЯШ Етрошегіп; УОО'З - АсІю'осасу
Бата ВагЬага СаІіГогиіа [ТЗ.-Х Сені/істи ([[Кесиут ал АргіІ 28 ЇАІну 6 21ІІ7,

СсгЦ/їшт ц/Ас/Ііигеншпґ ни Миу 115 2!!! 7
ВіыІгЇЬа Кезиґзи сепсгз зіегіеібш ”Мапа”. Вивчення досвіду Латвійськон республіки в
створенні кризових центрів для жінок 3 дітьми та внесення змін в законодавство. щодо прошдіі
насиллю Офіційний візит :: період 23 січнн - 27 січня 2017. Кеід МГ 4000806 | 978. Иаіїза 49-3.
Еша, [.У і 1000, Т51г +З7І 673785391 е-ра5і5 ;спігз©|ттапа.1хц тачіаз [ара и -.

Професійна діяльність
.іпі іі:

2008 р. * Благодійний Фонд « Нехай твоє серце б'пься». Директор.
по сьогоднішній ОСНОВНІ ф) нкии загальнс)привтшин организацию. розвити пснсоиатх 8 км ПОД]?!

д.,", : оргпигшн дсржапнш вл.-ци. ппроваджсння помпи: ] происднт. що ;абшпсчмоть
фінансовий контроль. ироюрнпь рсяпцпии дхятьиості. сфскпшнс вряцнвання.
к|щндрсіі3инговп дыльнтсть. взаєхіодія ; ппртнсрали, ршвитон партнерства
Додаткова діяльність написання просіггних щявск. оргпнцацш. РСЗАІХЄХЦіЯ та
плащ БПННЯ ПРОСКТНОІ ,]ІЯЛЬНОСТІ. ршширснни ПРОСКТНО] ДІЯЛЬНОСТІ. ЦОНІТОРІІНГ
роботи ироснтиих ниприхив, прсшнашя проци-ґ) в 'ЗЧІ, )чпсть ) прос-
КОНФСРСНЦШХ. СКЇІІІДЇІННИ ПІСЗІ'ІННХ ТІ] КБЛРТЄПЬННХ ;БІТІВ, МОНІТОРИНГ ТЦ ОЦІНКИ
виконання проектних шхощв. координпшя роботи ирашвнлисш просит-х. ршробип
ПГШН) ирофссхііного розвилці персонал;. пропидсння та оргпнцашя робочих
;)стрічсй. круглих стогив ) партнерахіи. розширсння партнорськох мерс/м.
координашя ведення ВІІ)Т|)ІШНЬ0І Д(ПС)ХІСНТПЦН проєкту )чпсхь ) страшгшнощ

» и.“!ан) ЕЛННІ діяльності органнаии, фпндранлии

Додаткова професій на діяльність
2013 й 2014 ])

«Фонд Ріната Ахметова». АКС.“-коордииатор “ Житомирській області. Основні фхишн
координпшя вси АКСМ-зпходів на рівні Житомирська: область налагодження стиікош спнвробітиицтвп
: (]]тилшричною сд); Зою. розробки рсГЮІЮЛЬНОІ АКГМ-стратсги ШДПОВХДНО до специфіки
Житоиирсысого рСПОН-Х та контроль 33 и приііияггяи орган'шшя кр) глих степів : питань тубсрісільш;шбсзпс-шння прсдстпвниитва :! регіональних координаційних радах ; ииґань прошли ВІЛ / СНІД) та
тхбсркыьоц, шбсшсчсння ісохцниспци ; пбяаснии тп хисьмши оріаначи влади. допоиш'а в рочробш.
вировидяшнш та втисннл нссбхщних норіштивно-правових аитхв ; питань вдарильш), зпбсхпсисния
роботи : хисиспихиі >кц)на.ис1сши. , вишнання ШІІПІХ Обоп'зцкш в ранних обов'нлнв АКС.“-
юординтора. ) єґоджсн[();-и-Іїтирвідаєіь-нии сплвробпншсох! фриз)-



2015 - 2021 р.
БО "Світло надії" Регіональний координатор в Житомирській області. Основні функиііКоординація ПДВОКПЦХЙННХ заходів Аналітика та розробка прогр.-ш обласного іначенни2015, 2011». 2017 рр.
МБФ "Відродження". Консультант ] адвокаційної діяльності. Основні функци )ПРОВЛІННЯта координация адвокациінщ здїодів. щодо шосзпсчснни доступу до лікування [ШЛШТИБНО-ХБОРПХ2015 р.
БФ "Центр громадських ініціатив". Консультант адвокаційноїдіяльності. Основн1 ф) нкціі'консультаціііш послу гн 3 впровалясснніі антіікорупшіінііх заходів в хі Жіітохііір2016 р.
ГО "ІАА" Регіональний координатор в ')Кнтомнрсьм області. ОСН()ВН1Ф)НКЦ11 адвокашіінадіяльність в напрямку протидіі поборахі ц іісдіічніік іаісладах Жіітохііірськш обласн2018 |).
Громадська організація «РАЗОМ ПРОТІІ КОРУПЦІЇ» Регіональний координатор вЖитомирській області. ОсновНі (і))НІх'ІШ послу гн ; проведення особистого хіоніторіінц іас1даньК(“ПСП : конку рсного відоор) оорання ІхСрІВНІІКН закладу охороні! здоров и та підготовка аншіітичного':ізіту
2019. 20211).
БО «ТБ ЛІОДІІ УКРАЇНИ», регіональний консультант в 'ІКитомнрськні області.Проведення та організація груп % пацієнтами по навчанню щодо захисту прав та механізмомроботи мобільного додатку Опеіііірасі
Грштдськп діл./юність
Голова гуманітарного штабу при Новоград-Воліінській районній раді, який є опорнимпунктом 3 розподілу допомоги по Житомирській області.
Голова депутатськоі групи '; гендерних питань ”За рівні можливості"
Голова депутатської комісіі з питань окорни здоров'я. соціального захисту. культури, молодіта спорту
Цепхтат Ноноград-Волинськоі районноі ради
Члснкиня Комітету 3 регіонального політики Національна ра,-ін '; іііітань проііідіі
туберкульоту. В[ІІ-інфекціі/СНІДу
Члснкііня Національнш АКСМ групи
Членкііня Коордіінаційнт ради МБО «ІОО% ЖИТТЯ» ,

Учасниця БО «Мережа» 3 2006 року
Заступниця голови обтаснш Координаційнох Ради протіідіі ВІЛХСНІД) та туберкульозу приЖитомирській обласшй державній адміністраціі.
Розробник проекту Страгегіі забезпечення стійкості програм профілактики після закінчення
фіНННС) вання Глобального Фонду та учасник робочоі групи по і'і затвердженню учасникробочш групи по розробці ЖІІТОЧІІРСЬКОІ обласНОі програми Протидії ВІЛХСНІДУ,
Депутат Новоград-Воліінськоі районнш ради,
Голова депутатськОі мі“ фракційнш групи "За рівні можливості".
Голова депутатської комісіі з питань окорони здоров'я, освіти, культурід молоді та спорту НВР.

Досвід та ,ітпіишіція
Велика трениігова база знань та досвіду 'і пиіііііь

- Навчання деііутаіів МІСЦЕВІ“ рад.
> Проведення передвибор-Юі кампаніі,
- Адвокаційноі діяльность
. Впровадження програм догляду і підтримки. зменшення шкоди і лікування ВІЛ.

Гепат1ітів.ТБ. ]ПСШ.
> Написання проектів в фонди ЄС
- Управління проектами, фінансами кадрами
- Висока мотивація щодо імплементаіііі адвокашйнііч ініціатив та зацікавленість взабезпеченості сталості послуг у сфері протидіі епідеміі В1Л>іііфекціі/('Н1Ду Досвід
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- Досвід аналізу регіональних цільових програм та формування місиевш політик
- Досвід розробки нормативно-правових документів

Компетеншпості
Висока відповідальність, відданість справі,
Вміння вести переговори та дипломати-шість у вирішенні різних ситуацій.
Комунікабельність, здатність встановлювати контакти, вести переговори.Знання механізмів розробки, прийняття та фінансування державних програм,Знання основ бюджетування. фінансового аналізу. знання міжнародних вимог до фінансовогоЗвітування,
Висока працездатність постійне прагнення бути кращим і робити все як найдосконалішс,Відчуття нового та вміння йти на розумний ризик. творчо розв'язу вати проблеми. сміливість уирийнят'п рішень,
Вміння орі ані'зонуватн людей, розвивати напрями діяльності та створювати нові моделі роботи
з вразливими групами (досвід успішного управління колективом у кількості 50-ти осіб),Досвід успішного управління великими проектами, моніторинху, оцінки проектів та про! рам,Володіння компіютером на високому рівні
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