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ОЛЕНА СВЯТЮК Я, Святюк Олена Василівна, претендую на обрання мене до членів Координаційної
Ради Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».
Вже вісім років, я віддано працюю в БО «100 відсотків життя. Київський регіон». Маю
дві вищі освіти, педагогічну (соціальна педагогіка) та економічну, що дає мені змогу
ефективно організовувати і модернізувати соціальні послуги, а також здійснювати
планування і облік витрат, готувати фінансову звітність.
Протягом моєї трудової діяльності та під особистим управлінням організації
налагоджено якісні процеси для підвищення ефективності діяльності:

було сформовано команду для проєктного менеджменту, що у свою чергу
полегшує реалізацію програмної діяльності, дає впевненість у якісному
впровадженні проєктів;
налагоджено процес внутрішньої комунікації між відділами організації, чітко
встановлені строки та форми подання/обміну інформації та звітності;
відпрацьовано процес підготовки проектних пропозицій (заявок) на донорів;
встановлено ділові зв’язки із Департаментами охорони здоров’я та соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), результатом чого стало запровадження закупівлі додаткових
соціальних послуг за кошти бюджету міста Києва через електронний майданчик.

Завдяки якісній співпраці всіх менеджерів організації та особисто мною,
фінансування організації було збільшено у 8 раз, а саме з 4 млн. до 34 млн грн. Нами
було подано та підготовлено більше 25 конкурсних пропозицій на різноманітних
донорів. 90% поданих заявок було підтримано. Крім БО «Мережа» сприяють розвитку
організації та надають фінансову підтримку на здійснення благодійної діяльності
стали ПРООН, PATH, USAID.
 
      Я ніколи не стою на місці: постійна самоосвіта та професійний розвиток – це мій
особистий принцип.
Мої сильні професійні сторони – це майстерне володіння інструментами адвокаційної
діяльності (лобіювання інтересів БО «100 відсотків життя. Київський регіон» завжди й
усюди), напрацьовані професійні зв’язки на рівні міста Києва та міністерств
соціальної політики, охорони здоров’я та юстиції України. Продуктивний тайм-
менеджмент та високий рівень самоорганізації, вміння мобілізувати потенціал
співробітників та надихнути власним прикладом – необхідні складові внутрішнього
кейсу сучасного керівника. І це мої плюси. Я вмію вибудовувати успішні партнерські
відносини на користь справі, якою займаюся.

Комунікабельна, з тонким почуттям гумору та потягом до навчання. Цікавлюсь
психологією і соціологією. Пишу проєкти під класичну музику, а перемоги святкую під
якісний рок. Шкідливих звичок не маю, за винятком бажання робити все краще, ніж
планувалось заздалегідь.

Відкрита світу і суспільству. Неодноразово брала участь в публічних заходах,
доповідала на великих та малих сценах, в т.ч. для регіональних та
загальнонаціональних ЗМІ. Брала участь в якості експерта, головного редактора та
керівника редакційної колегії для складання експертних аналізів щодо особливостей
надання медичних та соціальних послуг в столичному регіоні.

Маю багаторічний професійний досвід починаючи з волонтерства і, крокуючи
шляхом державної служби наразі знаходжусь на своєму місці - в громадському
секторі. Керую найбільшою пацієнтською благодійною організацією Київського
регіону.

Я хочу підтримати на належному рівні та наповнити життя великої сім’ї, яка охоплює
найвіддаленіші куточки нашої держави – мережі організацій «100 відсотків життя»
новими ідеями та проектами, які відповідали б вимогам сучасності, відкрити нові
сфери впливу організації на життя громади, оновити імідж мережі на інформаційного
публічного менеджера-професіонала, який розуміє свої сучасні обов`язки та
відповідає викликам сучасності. І це реально! Хочу, щоб ми працювали на рівні
кращих світових досягнень та практик, тому маю бажання стати членкинею
Координаційної ради, додати свої ідеї до оптимізації роботи, вести до тих напрямків і
вершин, про які мріють громадські організації нової епохи.



 
Вірю, що мій професіоналізм, креативне мислення, фахові досягнення, сучасне
бачення перспективного розвитку, мій запал, енергія та потенціал будуть враховані
під час ухвалення вашого рішення щодо віддання свого голосу за мене.

Життя, чесність, впертість, креативність - саме завдяки цьому я обіймаю свою
посаду. Саме завдяки цьому мені хочеться рухатись вперед. Саме завдяки цьому
створено дане резюме.

Дякую.
 
І власне РЕЗЮМЕ

Голова Правління
БО "100 відсотків життя. Київський регіон", Київ

Обрана шляхом голосування членів організації, згідно статуту.
Позиція передбачає представлення інтересів організації, прийняття рішень щодо
співпраці та партнерств, остаточне візування/підписання всіх важливих документів,
організація діяльності правління організації, регламентація адміністративної та
фінансово‑економічної діяльності організації, ін.

жов 2021 - теп. час

Виконавчий директор
БО "100 відсотків життя. Київський регіон", Київ

Представлення інтересів організації за усним дорученням Голови Правління перед
третіми особами, керування поточною діяльністю організації, здійснення пошуку
ресурсів для реалізації діяльності організації, видання наказів та візування
документів, управління фінансово‑економічною діяльністю організації, управління
програмною діяльністю, визначення повноважень і розподіл обов'язків
адміністративного персоналу, звітування перед Правлінням, ін.

сер 2019 - жов 2021

Керівник проєктів та програм
БО "100 відсотків життя. Київський регіон", Київ

Управління програмною діяльністю організації, підбір персоналу, розподіл
повноважень та облік навантажень надавачів послуг / виконавців основної
діяльності, формування робочих планів та звітування що їх виконання, участь в
написанні проєктних заявок, узагальнення проєктної звітності та комунікація з
донором, ін.

тра 2014 - сер 2019

Керівник проєктів
Міжнародна громадська організація "Соціальні ініціативи з охорони праці та
здоров'я", Київ

лип 2011 - лют 2014

Начальник відділу соціального обслуговування та
реабілітації управління соціальної роботи
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Київ

лют 2010 - чер 2011

Начальник відділу соціально-профілактичної роботи
управління методичного забезпечення соц-ї роб
Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту, Київ

кві 2008 - січ 2010

Головний спеціаліст відділу соціальної роботи.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту, Київ

лис 2007 - бер 2008

Начальник відділу соціальних технологій
Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Житомир

сер 2004 - лис 2007

Провідний спеціаліст.
Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Житомир

.

.

лип 2004 - сер 2004

Досвід роботи



Спеціаліст
Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, Житомир

Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, соціальний педагог
для середніх освітніх закладів.

вер 1998 - тра 2003

Спеціаліст
Житомирський агроекологічний університет,, Житомир

Економіст-бухгалтер

вер 2003 - тра 2004

серпень 2004 ‑ листопад 2007
Голова профспілкової організації Житомирського обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

лютий 2008 ‑ 30 червень 2011
Голова профспілкової організації Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та
молоді

Створення та функціонування прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу
(Державний інститут проблем сім’ї та молоді Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту)

Менеджменту в органах державної влади і органах
місцевого самоврядування
Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Нац. Академії держ. управління при
Президентові

1. Адвокатування виділення коштів на закупівлю додаткових соціальних послуг з
міського бюджету;

2. Планування, організація впровадження проекту та підготовка звітності донорам;
3. Забезпечення контролю за реалізацією міжнародних проектів;
4. Аналіз діяльності відділів (стафів проектів), підготовка висновків та рекомендацій

для керівника організації;
5. Організація супервізії для фахівців відділів/стафів проектів;
6. Організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів;
7. Планування паспорту бюджетної програми та бюджетного запиту, написання

бюджетів проектів;
8. Пошук та написання проектів на різних донорів;
9. Експертиза якості надаваних послуг та прогалин в доступі до них кінцевого

бенефіціара;
10. Соціальна інженерія.
11. Суспільні комунікації.

Почесна грамота Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (наказ
Мінсім’ямолодьспорту від 31.05.2007 № 1990).
Почесна грамота Міністерства внутрішніх справ України (наказ МВС від
27.10.2009 № 2717 о/с).
Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (наказ МОЗ від
29.11.2010 № 661 – Кн).
Керівник року за версією Національної премії "Вибір споживача"

Освіта і кваліфікації

Робота на громадських засадах

Підвищення кваліфікації

Професійний досвід

Досягнення



Вільно володію навиками користування пакетом програм MS Office, впевнена
користувачка ресурсами мережі Internet, маю досвід використання та планування в
CRM системах для проєктного менеджменту та управління персоналом.

Використання сучасних інформаційних технологій
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