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Спікери Конференції



НАЇРА АВЕТІСЯН

керівниця Програм захисту дітей 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

Має більш ніж 30 років досвіду в галузі розвитку 
дитини та соціального захисту. Спікерка має 
докторську ступінь з педіатрії розвитку та докторську 
спеціалізацію з дитячої неврології, клінічної генетики 
та інвалідності (Єреванський державний медичний 
університет, Гарвардська та Еморійська медичні 
школи, США). 



РОЗА ЛІЯ ГАХ

експертка з впровадження інтегрованого підходу до 
надання соціальних послуг, супервізорка громадської 
організації «Маріупольська Спілка Молоді»

Протягом останніх 4-рьох років надає професійну 
підтримку та наставництво фахівцям, зусилля яких 
направлені на допомогу дитині та її сім’ї.



КРІССІ ГЕЙЛ

міжнародна експертка з  захисту дітей та 
альтернативного догляду

Працювала в різних регіонах світу, поєднуючи 
професійну експертизу з роботою в міжнародних 
організаціях, включаючи ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та “Save 
the Children”. Надавала технічну підтримку державам, 
ООН та неурядовим органам у розумінні та застосуванні 
Конвенції ООН про права дитини та Керівних принципів 
ООН щодо альтернативного догляду за дітьми та 
розвитку національного захисту дітей та альтернативні 
системи догляду. Донедавна керувала міжнародною 
роботою в Центрі досконалості з питань догляду 
та захисту дітей (CELCIS) в Університеті Стратклайд 
(Шотландія). 



ААРОН ГРІНБЕРГ

старший регіональний радник з питань захисту дітей 
Регіонального офісу ЮНІСЕФ у Європі та Центральній 
Азії

Майже 10 років працював керівником сектору 
ЮНІСЕФ із захисту дітей у Грузії, а потім — у М'янмі 
(Азія). Має міжнародний досвід допомоги у виході 
із надзвичайних ситуацій. Аарон також працював у 
підрозділі стратегічного планування при Генеральному 
секретарі ООН.



ВАСИЛИНА ДИБАЙЛО

директорка Партнерства «Кожній дитині», старший 
консультант із соціальної політики та прав дитини у 
міжнародних проектах

Експертка з питань стратегічного планування та 
управління, моніторингу та оцінки соціальної політики, 
розвитку соціальних послуг на рівні громади та 
моніторингу їх впровадження. З 2010 року брала 
участь у низці міжнародних проектів із розвитку 
системи соціальних послуг для сімей і дітей у 
Туркменістані, Таджикистані, Киргизстані.



ІРИНА ЄРЕМЕНКО

директорка Луганського обласного центру   
соціальних служб 

Майже 20 років працює у соціальній сфері. Нині надає 
практичну психо-соціальну підтримку особам, які 
постраждали внаслідок воєнних дій, зокрема дітям. 
Експертка з соціальної роботи, національна тренерка 
Міністерства соціальної політики України. Проводить 
навчання з підготовки прийомних батьків, батьків-
вихователів, опікунів, піклувальників, усиновлювачів, 
організації соціально-психологічної підтримки 
населення та профілактики професійного вигорання.



ОЛЕНА ІВАНОВА

національна консультантка  Ради Європи, старша 
викладачка Національного Університету “Києво-
Могилянська Академія”, голова правління Iніціативи 
ProUD|Універсальний Дизайн

Працювала міжнародною консультанткою в 
Азербайджані та Туркменістані. Має 25 років досвіду 
викладацької та тренерської діяльності. Розробниця 
навчальних програм та авторських курсів з соціальної 
політики, менеджменту, корпоративних соціальних 
програм, універсального дизайну.



ДАР’Я КАСЬЯНОВА

національна програмна директорка з розвитку 
програм в МБФ «СОС Дитячі Містечка» Україна, 
голова правління ГС «Українська Мережа за права 
Дитини», кандидат економічних наук

Авторка понад 30 наукових публікацій з соціальної 
економіки та менеджменту, авторка статей із сімейного 
влаштування, профілактики сирітства та захисту прав 
дитини.



ІГОР КОБРИН

начальник управління соціального захисту 
департаменту гуманітарної політики Львівської    
міської ради

Очолює управління із січня 2018 року. Має понад 
12 років досвіду роботи в системі соціального захисту 
м. Львова. 



РУСЛАН КОЛБАСА

Генеральний директор Директорату розвитку 
соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства 
соціальної політики України



ОЛЕКСАНДР КОРІННИЙ

голова Всеукраїнської асоціації об’єднаних 
територіальних громад, Новоукраїнський міський 
голова

Також — капітан Збірної команди мерів України, 
лауреат премії Людина року-2018 в номінації “Лідер 
об’єднаної територіальної громади року”.



АНДРІЙ КОРНІЄНКО

Консультант UNICEF з публічних фінансів, Директор 
департаменту фінансової політики Інституту бюджету 
та соціально-економічних досліджень

Має багаторічний досвід в підготовці методологічних 
та нормативних документів, що регулюють відносини 
у сфері публічних фінансів. На професійній основі 
проводить аналіз впливу останніх реформ у сфері 
державного управління на соціально-економічний 
розвиток регіонів.



ОЛЬГА КРЕНТОВСЬКА

координаторка проєкту Світового банку “Надання 
соціальних послуг в громаді”

Має 20 років досвіду у сфері управління соціальним 
захистом та здійснення наукових досліджень з питань 
соціальної політики; кандидатка наук з державного 
управління.



ВОЛОДИМИР КУЗЬМІНСЬКИЙ

старший консультант міжнародної аналітичної компанії 
“Oxford Policy Management”

Має 20 років досвіду роботи у зміцненні уряду та 
суб'єктів громадянського суспільства, які беруть 
участь у політиці захисту дітей. Також має ступінь 
доктора філософії з планування, управління та 
регулювання економіки; ступінь магістра з управління 
організаціями. Досвідчений менеджер проєктів, 
тренер та фасилітатор.



ГА ЛИНА КУЧЕР

заступниця міського голови, начальниця управління 
праці та соціального захисту населення Уманської 
міської рад

45 років працює у системі соціального захисту 
населення. Пройшла шлях від інспектора до 
начальника управління праці та соціального захисту 
населення, заступника міського голови.



СЕРГІЙ ЛУКАШОВ

директор МБО БФ “СОС Дитячі Містечка Україна”, 
спеціаліст психології та магістр соціальної роботи

Має понад 20 років професійного досвіду з розвитку 
та оцінки системи та політики соціальних послуг в 
Україні та в країнах Центральної та Східної Європи 
і Центральної Азії. Співпрацював із навчальними 
закладами по розробці освітніх курсів для соціальних 
працівників.



БОГДАН МА ЛИНЯК

експерт ГО “Соціальна синергія”, докторант кафедри 
фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного 
економічного університету

Експерт проєкту “СПІЛЬНО. Соціальні послуги для 
сімей у громаді”, який реалізує ГС “Українська мережа 
за права дитини” на замовлення UNICEF. Автор 
тренінгових програм про надання соціальних послуг 
організаціями приватної форми власності за рахунок 
бюджетних коштів, організації соціального планування 
та бюджетування в громаді, ефективного управління 
коштами місцевих бюджетів.



ГА ЛИНА МАРКОВА

Директор “Ноу Хау” центру з альтернативного догляду 
при Новому болгарському університеті

Має ступінь магістра із соціальної роботи та PhD 
з клінічної соціальної роботи. Сфери її роботи - 
деінституціоналізація та права дітей, включення 
національних меншин, оцінка соціальних послуг.



ВОЛОДИМИР МІЦУК

сільський голова ОТГ Білозірської сільської ради, 
Черкаська область. А також — голова платформи 
“Соціальний Захист” Асоціації ОТГ України



ОЛЬГА МОРОЗ

керівниця тренінгових програм                                      
БО “Надія і житло для дітей”

Працює у сфері надання соціальних послуг з 2004 
року. Національна тренерка з підготовки кандидатів 
у батьки-вихователі і прийомні батьки; тренерка за 
методикою індивідуальних планів роботи із сім’єю 
та дитиною, співавторка посібника “Зберегти сім’ю. 
Практичний посібник із соціальної роботи із сім’ями, 
які опинились у складних життєвих обставинах”.



ВІТА ЛІЙ МУЗИЧЕНКО

заступник Міністра соціальної                               
політики України

Відповідає за соціальну допомогу та підтримку сімей, 
субсидії та питання соціальної інспекції.



МАРІАННА ОНУФРИК

голова громадської організації “Соціальна синергія”, 
голова правління ГО осіб з інвалідністю “Родина”

Мама 4 дітей, зокрема 11-річного хлопця з 
комплексними порушеннями розвитку. А також — 
співкоординаторка проєкту “Спільно. Соціальні 
послуги для сімей в громаді” (ЮНІСЕФ) у 
Соледарській та Сіверській ОТГ; координаторка 
проєкту “МКФ для інклюзивної освіти” (ЮНІСЕФ) 
і проєкту “Просвітницька кампанія щодо 
недискримінаційного іменування осіб з інвалідністю” 
(Посольство США в Україні).  Вивчала найкращі 
практики надання послуг людям з інвалідністю у США, 
Великобританії та Естонії.



СЕРГІЙ ОСТАФ

міжнародний консультант Ради Європи, експерт з 
політичних досліджень в CReDO

Надавав консультації урядам Балкан, Центральної та 
Східної Європи та Центральної Азії щодо розробки 
та оцінки політики. Керував експертними та робочими 
групами з розробки, впровадження та (попередньої) 
оцінки низки соціальних, освітніх програм, програм 
інклюзії та недискримінації щодо дітей, прав сім'ї.



ДАР’Я ПА ЛАТНА

иконавча директорка МГО “Міжнародний центр 
розвитку і лідерства”, операційна директорка ГО 
“Разом заради дітей”, тренерка, фасилітаторка

Має досвід роботи соціальним працівником з 
дітьми, які пережили травму та насильство; сім’ями, 
які опинились у складних життєвих обставинах; 
прийомними сім’ями та усиновлювачами. ГО 
“Разом заради дітей”, співзасновником якої є Дар’я, 
займається підготовкою до самостійного життя 
випускників інтернатних закладів, розвитком послуг 
для сімей з дітьми та розвитком соціальної інклюзії.



КАТЕРИНА ПЕТРИНА

старша спеціалістка з питань соціального захисту 
Світового банку

Має більш ніж 20 років досвіду аналітичної та 
проєктної діяльності, спрямованої на вдосконалення 
систем соціальної підтримки, соціальних послуг 
та пенсійних систем різних країн. Також керує 
проєктом “Надання соціальних послуг в громаді”, 
який фінансується за рахунок грантових коштів Уряду 
Японії через Японський фонд соціального розвитку. 
Проєкт покликаний покращити доступ вразливих груп 
населення до соціальних послуг в ОТГ Тернопільської 
та Одеської областей. 



ЖАННА ПЕТРОЧКО

доктор педагогічних наук, професор кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту 
людини Київського університету ім. Бориса Грінченка

Дослідник питань соціальної роботи з сім’ями з дітьми, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, 
забезпечення прав дитини, розробник методології 
оцінки потреб дитини та її сім’ї. Автор понад 150 
наукових та навчально-методичних праць. Старший 
експерт Партнерства «Кожній дитині» із розробки 
навчальних програм із соціальної роботи.



ГА ЛИНА ПОСТОЛЮК

директорка регіонального офісу країн Східної Європи 
та Центральної Азії, Hope and Homes for Children  
(Надія і житло для дітей)

Має 20-річний досвід у сфері захисту дітей. Під її 
керівництвом реалізуються інноваційні програми 
з деінституціалізації, розвитку превентивних та 
соціальних послуг для підтримки вразливих дітей та 
сімей, тренінгові курси для фахівців та комплексні 
дослідження.



ОЛЕКСАНДР СЛОБОЖАН

виконавчий директор Асоціації міст України, кандидат 
наук з державного управління

Впродовж кількох років консультував, був аналітиком 
та старшим експертом з питань правової допомоги, 
бюджетної політики та політичного діалогу у проєктах 
“ДІАЛОГ”, “Прозорий, підзвітний, ефективний 
бюджетний процес в Україні”, “ПУЛЬС”. А також 
був директором Центру аналізу та розробки 
законодавства АМУ.



СВІТЛАНА СТЕЛЬМАХ

доцентка, викладачка бакалаврської та магістерської 
програм, деканка факультету наук про здоров'я 
Українського католицького університету



НАДІЯ ТИМОШЕНКО

старша експертка із соціальної політики та розвитку 
соціальних послуг Партнерства «Кожній дитині»

Пані Надія має понад 20 років практичного досвіду 
розробки систем соціального захисту населення, 
зокрема пенсійного забезпечення, адресної 
соціальної допомоги та розвитку системи соціальних 
послуг в Україні, Азербайджані, Молдові, Таджикистані 
та Киргизстані. Останні 4 роки працює над розробкою 
та впровадженням системи інтегрованих соціальних 
послуг на рівні територіальної громади.



ВОЙКА ТОМУС

Міжнародний експерт із захисту дітей, спеціаліст 
ЮНІСЕФ в Румунії

Протягом більш як 15 років роботи в ЮНІСЕФ 
керувала програмами на регіональному і 
національному рівнях, промотувала та впроваджувала 
мультидисциплінарний підхід.  Адвокатує розширення 
мінімального пакету соціальних послуг. 



А ЛЛА ФЕДОРОВА

національна консультантка Ради Європи, доцентка 
кафедри порівняльного і європейського права 
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

З 2015 року — сертифікована тренерка  програми 
HELP Ради Європи,  співавторка український 
адаптаційних матеріалів до курсу HELP з питань 
внутрішнього переміщення. 



ВОЛОДИМИР ЦИЦЮРА

заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів Баранівської міської ради ОТГ Житомирської 
області

Має досвід роботи на посаді начальника управління 
надання соціальних послуг Баранівської міської ради.



ОКСАНА ЯРЕМЧУК

керівниця відділу соціального захисту населення 
Слобожанської селищної ради Дніпропетровської 
області

23 роки працювала у соціальній сфері. Зокрема, 
спеціалісткою районного управління соціального 
захисту населення та начальницею відділу адресних 
соціальних виплат управління соціального захисту 
населення Дніпровської районної державної 
адміністрації.


