
Доброскок Оксана / Резюме 

1. Основна інформація 

1) ПІБ: Доброскок Оксана Володимирівна 

2) Професія: Менеджер / координатор проектів / програм 

 

2. Основна кваліфікація 

• Досвід роботи в громадській охороні здоров'я більше 18 років 

• Менеджмент регіональних програм з адвокації (регіон ВЕЦА, Україна). 

• Розвиток ЛГБТ-руху у регіонах. 

• Організація програм профілактики ВІЛ-інфекції в ключових групах, в тому числі, 

програм швидкого тестування на ВІЛ. 

•  Організація і моніторинг низькопорогових програм профілактики ВІЛ-інфекції  

• Менеджмент проектів у сфері охорони здоров'я. 

• Організаційний розвиток структур громадянського суспільства, в тому числі 

самоорганізацій представників, яких найбільш торкнулася епідемія ВІЛ. 

• Розвиток партнерства неурядових організацій з установами охорони здоров'я та 

соціального захисту. 

• Адвокація бюджетного фінансування програм профілактики ВІЛ-інфекції надання для 

ключових групам населення. 

• Підготовка та навчання фахівців в галузі суспільної охорони здоров'я, профілактики 

ВІЛ та інших соціально-значущих захворювань (тренінги, семінари, технічна допомога) 

 

3. Досвід роботи 

 

Дата Місце і організація Посада Функціональні обов'язки 
 
Лютий 
2019 – по 
теперешній 
час 

 
ГО «Альянс. 
Глобал», Київ 

Координатор з 
регіональної 
адвокації та 
мобілізації ЧСЧ 

• Допомога регіональним 
представникам спільноти в 
проведенні адвокаційних заходів 

• Надання технічної допомоги 
організаціям та ініціативним 
групам на базі спільноти  

• Підтримка регіональних 
ініциатив щодо мобілізації та 
розвитку потенціалу спільноти 

• Координація взаємодії з іншими 
спільнотами та ключовими 
групами 

Листопад 
2016 - 
Листопад 
2018 

МБО 
«Східноєвропейське 
та Центрально 
азіатське об'єднання 
ЛЖВ» (ВЦО ЛЖВ) 
Україна, Київ 

Спеціаліст по 
мобілізації 
спільноти в проекті 
Глобального фонду 
«Партнерство 
заради рівного 
доступу» 

• Координація взаємодії між 
представниками спільнот (ЛЖВ, 
ЛВНІ, СП, ЛГБТ) на 
національному та регіональному 
рівні для реалізації спільних 
адвокаційних заходів; 

• Організація і надання технічної 
допомоги громадам в реалізації 
проекту і підвищенні потенціалу 

• Організація і проведення 
моніторингових візитів в 10 країн 
проекту (регіон ВЕЦА) 

• збір та аналіз інформації про 
прогрес виділення державного 
фінансування на надання послуг 
для всіх ключових груп 

• збір та аналіз щоквартальної та 
річної звітності (11 країн проекту) 

• робота з експертами від спільнот 
і залученими експертами  



• надання додаткової технічної 
допомоги спільнотам 
(стратегічне планування, грант 
менеджмент, взаємодія з 
владними структурами) 
 

Вересень-
грудень 
2015 

МБФ «Альянс 
громадського здоров'я» 
Київ 

Незалежний 
експерт 

Надання спектру послуг зі створення 
моніторингової документації для аналізу 
соціального супроводу в програмах 
профілактики ВІЛ-інфекції в Україні 

Грудень 
2005 - 
Квітень 
2015 

БОФ МСП СПБ 
«Гуманітарна дія», 
Санкт-Петербург 

Координатор 
програми «Служба 
Супроводження», 
програмний 
менеджер, керівник 
проекту щодо 
швидкого 
тестування на ВІЛ-
інфекцію населення 
і супроводу в 
медичні установи 

• Організація роботи мобільних 
лабораторій з тестування 

•  Організація медико-соціального 
супроводу, виявлених випадків в 
профільні медичні установи  

• Ведення переговорів з владними 
структурами про підтримку і 
просування проекту на території міста і 
області 

• моніторинг проекту 

• Підготовка і проведення акцій та 
громадських заходів 

• Забезпечення участі представників 
спільноти в плануванні, реалізації та 
просуванні послуг 

• Налагодження партнерської 
взаємодії з іншими НУО і відомчими 
установами 
• Участь в планування роботи 
програм Фонду 

• Впровадження нових ідей, 
спрямованих на розвиток програм 
Фонду, 

• Участь в розробці нових проектів і 
написанні заявок 
• Координація роботи проекту, 
ведення звітної документації 

• Планування, моніторинг та оцінка 
діяльності програм Фонду 

• Розвиток мережі партнерських 
організацій 

• Представлення роботи Фонду на 
зовнішньому рівні 

 
липень 
2005 - 
Листопад 
2005  

Альянс «Нова 
наркополітика», 
самоорганізація 
споживачів наркотиків 
«Колодязь»,  
Москва, Санкт-
Петербург 

Спеціаліст із 
зовнішніх зв'язків, 
Проект «Захист 
прав людей, що 
вийшли з місць 
позбавлення волі» 

• Організація адвокаційних заходів, 
спрямованих на захист прав 
споживачів наркотиків 

• Організація і проведення прес-
конференцій, круглих столів, акцій 

• Робота зі ЗМІ 

Август 2003 
- червень 
2005 

Громадська організація 
«Нові грані», 
Єкатеринбург  

Менеджер аутріч-
роботи 

• Планування аутріч-роботи 

•  Координація та моніторинг роботи 
аутріч 

• Ведення проектної документації  

• Підготовка заявок та звітів 

• Сприяння в організації груп 
самодопомоги споживачів наркотиків 

 

 

4. Досвід надання технічної і консультативної допомоги 

       



• Листопад-грудень 2019 року – надання технічної допомоги ініціативним групам та ЛГБТ 

активістам в впровадженні проектів міні-грантів за підтримкою ХІІ Національної ЛГБТІ 

конференції та МБФ «Альянс Громадського здоров’я» 

• Протягом 2019 року - проведення 12 візитів технічної допомоги у 10 регіонах України 

• Розробка і проведення стратегічного планування для організації спільноти ЛЖВ в 

Узбекистані «Ішонч ва Хайот» спільно з міжнародним експертом Олександром Цеханович, 

вересень 2018 року 

• Надання методичної та технічної та консультативної допомоги щодо підвищення 

потенціалу спільнот Луини, ЛГБТ, СР, ЛЖВ в рамках проекту ГФ «Партнерство заради 

рівного доступу» в 11 країнах регіону ВЕЦА (Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Росія, 

Казахстан, Киргизстан, Естонія, Таджикистан, Вірменія, Грузія, Білорусь) (2016-2018 рік) 

• Надання методичної та технічної та консультативної допомоги на місцях в проектах 

Зменшення Шкоди і Програмах профілактики ВІЛ в містах: Барнаул, Калінінград, Самара, 

Орськ, Челябінськ, Іркутськ, Мінськ, Виборг (2012 - 2015 рік) 

• Проведення стажувальних сесій на базі програм фонду «Гуманітарна дію» для проектів з 

міст: Москва, Саратов, Челябінськ, Казань, Орел, Твер, Мінськ, Іркутськ і Іркутська область, 

а також для проектів Санкт-Петербурга і Ленінградської області (Санкт-Петербург 2011 - 

2015 рік) 

• Проведення стажування для представників СНІД-сервісних НУО Азербайджану (Санкт-

Петербург, 2012 рік) 

 

5. Додаткові навички 

• Комп'ютерна грамотність: Internet, MS Office (Word for Windows, Excel, Power Point) 

• мови: українська, російська - письмово / усно - відмінно; 

англійська - письмово - базовий рівень на стадії підвищення 

 

 

 

 


