
Анастасія Єва Домані 

 

Сторінка в ФБ: https://www.facebook.com/domani2019  

Гендерна частинка: 

За СОГІ – трансгендерна жінка, лесбійка 

Використовувати займенник - вона 

 

Досвід роботи та індивідуальної активістської діяльності на ниві ЛГБТКІ-

руху 

 

З 1 грудня 2019 року – членкиня Керівної Ради ЕКОМ – Євразійська Коаліція по 

здоров'ю, правам, гендерному та сексуальному різноманіттю. 

З 1 жовтня 2019 року – членкиня ГО «КиївПрайд», в складі Технічного комітету 

долучена до роботи програмного департаменту Оргкомітету КП 2020 року 

З 16 травня 2019 р – Робоча група трансгендерних людей з питань ВІЛ та 

сексуального здоров’я регіону Східна Європа/Центральна Азія. 

31 липня 2019 року – Членкиня Оргкомітету 12-ї Національної ЛГБТІ-

Конференції з міжнародною участю «Шлях до рівності: змінюємо країну разом» як 

представниця Транс*спільноти. 

З 23 січня 2018 року – ТрансКоаліція на пострадянському просторі, членкиня 

координаційного комітету, також з 1 липня 2018 року – консультантка з питань 

процедури транзишену в Україні, зміни документів, пошуку дружніх лікарів тощо за 

принципом «рівний рівному». 

За календарний рік проведено: 175 консультацій для приблизно 120 транс людей, 

більше сотні з них отримали Медичне Свідоцтво про зміну/корекцію статевої 

приналежності, провели т.зв.юридичний перехід; 

12.10.2018 – 01.09.2019 – Організаційний Комітет з проведення «КиївПрайд»-

2019 (основний склад), членкиня Програмного департаменту. 

Результат: проведено два івенти на транс тематику (18 червня 2019), експозиція 

виставки Feminine у Прайд домі з 16 по 22 червня; в друкованій версії журналу 

Pride Ukraine вийшов матеріал про дві транс організації, що діють на теренах 

України; вперше була організована транс колона на Марші Рівності 23 червня, не 

бінарні та трансгендерні люди були залучені в ролі живих книг у форматі «Жива 

Бібліотека» (16-17 червня 2019). 

https://www.facebook.com/domani2019


20-25 вересня 2018 р – Другий Міжнародний транс кемп в рамках проекту 

ТрансКоаліції для 33-х учасни_ць з 7 країн Європи (м.Яремче, Україна). 

Мій внесок: логістика (1 серпня – 27 вересня), зустріч та супроводження гостей, 

спікера, модераторка. 

09.11.2017 – 30.06.2018 – ГО «Інсайт», координатора по роботі з трансгендерною 

спільнотою: організація та проведення івентів різного змісту в комьюніті центрі з 

нахилом на транс тематику; пошук та ведення бази даних дружніх лікарів; 

модерація та промоція групи «Транс спільнота Інсайт»; консультації транс 

гендерних людей з питань Клінічного протоколу медичної допомоги при гендерній 

дисфорії, порядку проходження лікарів для отримання висновку ендокринолога 

(ГРТ), психіатра, сімейного лікаря загальної практики, гінеколога, уролога тощо. 

 

Членкиня на індивідуальній основі наступних організацій: TGEU (Трансгендерна 

Європа/Центральна Азія), ECOM, WHRIN (Women Harm Reduction International 

Network) 

 

 


