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«Евразійське об’єднання підлітків та молоді «Тінержайзер»
• Впровадження тренінгів на тему профілактики ВІЛ/СНІДу у навчальних закладах
• Консультування підлітків, яких торкнулася епідемія ВІЛ
• Мобілізація учасників з 60 постійних активістів у 3 країнах.
• Надання однорангових онлайн-консультацій. Координує соціальні проекти у просторі
ВІЛ та здійснює картографування служб тестування на ВІЛ у Києві.
• Розробка контенту для teenergizer.org;
• Робота над оригінальною програмою для смартфонів, яка допомагає користувачам
вчасно розвивати прихильність до АРВ-терапії;
• Координація та мобілізація підлітків до адвокаційних заходів організації, планування
активностей, розподіл задач, визначення цілей, та навчання коммунікайіям та роботі у
сфері юрисдикції;

Проект ЮНІСЕФ Україна — U-Report
• Підготовка та розробка двух соціальних опитуваннь на тему ексуального та
репродуктиного здоров’я та освіти і доступності презервативів для більше ніж 30 тисяч
респондентів віком від 16-30 років;
• Член молодіжної ради;

Неформальна
освіта, тренінги та
семінари

STEP-UP Skills training to empower patients, European AIDS Treatment Group
Знання та навички роботи з документами ВООЗ, аналіз досліджень по гепатитам, ВІЛ/СНІДу
та туберкульозу, навчки з адвокації та проектного менеджменту
Школа бюджетної адвокації від AIDS foundation East-west (AFEW), Budget advocacy School, та
національної платформи спільнот і фонду “Відродження”
Навички аналізу та роботи з місцевою владою, моніторинг, та аналітика, коммунікація, та
візуалізація данних

Лідерство та
участь у
міжнародних
ініціативах

Всесвітня конференція зі СНІДу AIDS2016 у Дурбані, ПАР
Висвітлення потреб та проблем підлітків з ВІЛ країн Східної Европи та Центральної Азії на
молодіжному павільйоні та участь у пресс-конференції “Youth Force”

Регіональна конференція з ВІЛ/СНІДу “EECAAC2016”
Участь у створення першої в історії конференції молодіжного павільйону Teenergizer
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ALL-IN ініціатива від ЮНІСЕФ та ЮНЕЙДС зустріч міжнародних представників, Зімбабве
Представницто України у міжнародній ініціативі
Національна всеукраїнська конференція з ВІЛ/СНІДу: «Прискорення до мети 90-90-90»
Презентація роботи організації, проекту «Посилення компонету по роботі з підлітками в
рамках Національної відповіді на ВІЛ/СНІД в Україіні»
Евпропейська конференція від Европейскої группи по лікуванню ВІЛ (European AIDS
Treatment group) «Дорослішання та жіття з ВІЛ»
Мобілізаціяпідлітків СЕЦА, формування тез для рамочного документу від EATG та
представлення проблематики підлітків та ВІЛ в Україні

Зімбабве
Зима 2015

Бухарест
Січень 2017

Мови

Українська, Россійська, Англійська;

Навички та
вміння

Microsoft Office Word, Excel, and Power Point, Sony Vegas Pro, WordPress and Tilda constructors, adobe Photoshop,
Illustrator

