Резюме у довільній формі.
Наша команда приймала участь у ГБ 2018, ГБ 2019 та ГБ 2020. Я є автором 5 успішних проєктів ГБ у декількох
сферах, зокрема у сфері соціального захисту і підтримки матерів загиблих захисників Уукраїни. Моя команда вже
протягом 7 років проводить активну діяльність з надання всебічної підтримки вразливим верствам населення,
зосереджуючись в першу чергу на літніх самотніх батьках загиблих воїнів. Наші проєкти увійшли у ТОП 100 кращих
жіночих ініціатив, а Громадська організація «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО», лідеркою якої я є,
увійшла у книгу рекордів України, як Організація яка зробила найбільший внесок у вшанування пам’яті загиблих
Героїв у 2019 році.
Крім того, маю успішний досвід роботи у ролі експертки комісії з оцінки проєктів, що фінансуються за державний
кошт, вища освіта за напрямком Менеджер європейських проектів у фінансовій перспективі ЄС, сертифікована
спеціалістка з управління проєктами за міжнародними стандартами Prince2Practitioner.
Основні мотиви кандидата стати членом ГБК з переліком важливих з погляду кандидата викликів, з якими
стикається ГБ, описом запропонованих рішень щодо поліпшення організації роботи ГБК
Основний мотив - допомагати активним громадянам змінювати та поліпшувати своє місто та район на краще, а
також внести свій вклад у вирішення проблемних питань з якими постійно стикаються команди під час реалізації їх
проєктів, зокрема проблема різного тулмачення норм, низького рівня взаємодії і відсутність комунікації чиновників
та лідерів команд, що несе за собою зниження якості реалізації проєктів, а відповідно зменшує позитивний вплив на
життя громади.
Одним з методів для вирішення даної проблеми бачу обов’язкову організацію спільних зустрічей лідерів проектів та
відповідальних за їх реалізацію осіб, налагодження ефективних шляхів комунікації, та роз’яснення усієї необхідної
інформації та етапів реалізації проектів обом сторонам.
Посилання на дані електронної системи про проєкти ГБ, подані кандидатом, які стали проєктами-переможцями, або
проєктами, що набрали мінімально необхідну кількість голосів; опис історії Команди, в якій кандидат є лідером,
інформацію про найбільш успішні подані проєкти ГБ
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Всі ці проєкти, які подавались отримували необхідну кількість голосів та ставали переможцями. Найбільш успішними
з вже реалізованих є проект «Мати героя: від болю до зцілення», в рамках було зібрано 604 голоса підтримки.
Сфера соціального захисту, загальноміський, в проєкті вразливі жінкі, з числа матерів загиблих воїнів отримували
особистий супровід та всебічну допомогу та підтримку, що сприяло їх інтеграції до пост кризового життя.
Команда наша складається з ініціативних жінок з міста Києва, які мають активну громадську позицію, та прагнуть
змінити місто на краще, які мають багаторічний досвід громадської діяльності та прагнуть допомагати іншим і
працюють як «Бджілки» невтомно приносячи користь громаді рідного міста Києва.
Про всі проєкти ГБ, щодо яких у кандидата може виникнути потенційний конфлікт інтересів.
Проєкти, щодо яких може виникнути потенційний конфлікт інтересів відсутні, я не є лідером/членом Команди
проєкту, що подається для участі в ГБ-6 .

