РЕЗЮМЕ
Ключарьов Костянтин Олегович
Президент Благодійної організації «Харківський благодійний

Працює

фонд «Парус»
України (паспорт громадянина України з безконтактним

Громадянство

електронним носієм, 001747984, орган видачі – 6323, дата
оформлення – 11.04.2018)
Число, місяць і рік

06.08.1971

народження
Місце народження

Україна, м. Харків

Освіта

Вища‚ Міжрегіональна Академія управління персоналом
(2008р. – 2013р.)

Науковий

ступінь,

не має

вчене звання
Володіння мовами

Українська, російська, англійська (pre-Intermediate)

Нагороди,

не має

почесні

звання
Досвід

роботи

виборних органах

у

Член Харківської обласної спостережної комісії
(2012 р. – по теперішній час);
Член Координаційної ради з питань ВІЛ/СНІДу при обласній
державній адміністрації (2012 р. – по теперішній час);
Член Громадської ради при управлінні ДПтСУ Харківської
області (2010 р. – по теперішній час)
Монітор НПМ (2015 р. – по теперішній час)
Член ГО «Україна без тортур» (2016р.– по теперішній час),
Член Правління ГО «Україна без тортур» з 2017р. – по
теперішній час)

Трудова діяльність
з 2010 до т.ч.

БО «ХБФ «Парус», президент

з 2008 до.2010 р.

ХОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», менеджер напрямку
(по роботі в установах пенітенціарної системи)

з 2007 до 2008 р.

ХОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», соціальний
працівник (по роботі з ув’язненими)

з 2005 по 2007 р.

фахівець з будівництва

з 2002 по 2005 р.

тимчасово не працював

з 1996 по 2002 р.

приватний підприємець

з 1993 по 1996 р.

тимчасово не працював

з 1989 по 1993 р.

закрійник верхнього одягу

Додаткова інформація
Членство в ІГС
з 2010 до т.ч.

президент БО «ХБФ «Парус»

з 2009 по 2010 р.

регіональний представник ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

з 2007 по 2009 р.

член Харківського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська
мережа ЛЖВ»

Підвищення кваліфікації
2018р., 11-12 вересня

тренінг Адвокаційна стратегія ГО «Україна без тортур»

2017р., 7-8 вересня

Форум НПМ 2017

2017р., 16-19 травня

базовий тренінг для громадських моніторів з моніторингу місць
несвободи при організації Департаменту НПМ та ГО
"Моніторів НПМ "Україна без тортур"" за підтримки МФ
"Відродження"

2016р., 21-23 листопада

участь у ІІІ Національній науково-практичній конференції з
питань ВІЛ/СНІДу "За кожне життя разом: прискорення до
мети 90-90-90"

2015р., 9-10 липня

конференція «Охорона здоров’я за гратами. ВІЛ/СНІД, ТБ та
інші соціально-небезпечні захворювання: виклики, можливості
і розвиток», організований за підтримки UNAIDS, UNODC,
USAID, PEPFAR

2015 р., 1-5 червня

семінар по методології проведення регіональної оцінки з
залученням до участі серед дітей та підлітків (до 18 років), які
вживають наркотики

2014 р., 23-25 червня

тренінг з питань функціонування НПМ та моніторингу
медичного забезпечення слідчих ізоляторів в Україні,
організований Всеукраїнською мережею ЛЖВ, Харківським
інститутом соціальних досліджень, Асоціацією незалежних
моніторів місць несвободи

2013 р., 26-27 лютого

тренінг «Прозорість державних закупівель», організований
ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» при фінансуванні
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» за підтримки Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

2013 р., 21-22 лютого

тренінг для керівників проекту «Збільшення доступності
лікування ВІЛ-інфекції для представників груп ризику»
організований МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією

2012 р., 19-22 листопада

тренінг «Підвищення ефективності роботи спостережних
комісій», організований Благодійною Асоціацією «Світло
надії» в рамках проекту «Моніторинг дотримання прав
людини в пенітенціарній системі. Початок реформ. Що може
зробити громадськість»

2012 р., 24-28 вересня

тренінг по проекту «Профілактика інфікування ВІЛ серед СІН
через консультування пар», організований МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за підтримки
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом
та малярією

2011 р., квітень

тренінг з розвитку людських ресурсів організований ВБО
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ» за підтримки USAID| Проекту
розвитку ВІЛ/СНІД - сервісу в Україні

2011 р., березень

тренінг з організаційного менеджменту за підтримки USAID|
Проекту

співробітництві

розвитку

ВІЛ/СНІД

-

сервісу

в

Україні

у

з ВБО «Коаліція ВІЛ сервісних організацій», ВБО
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
2011 р., березень

тренінг «Догляд та підтримка ЛЖВС, що знаходяться в місцях
позбавлення волі», організований Коаліцією ВІЛ сервісних
організацій за підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

2011 р., січень

тренінг «Основи захисту прав ЛЖВ при їх порушенні у
медичних установах» організований ВБО «ВМ ЛЖВ»
за підтримки USAID| Проекту розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу
в Україні

2010 р., квітень

тренінг з питань адвокації замісної підтримувальної терапії для
регіональних представників ВМ ЛЖВ

2010 р., березень

тренінг «Догляд і підтримка ЛЖВС, що знаходяться в місцях
позбавлення волі», організований Коаліцією ВІЛ сервісних
організацій за підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

2010 р., березень

тренінг «Побудова внутрішньої та зовнішньої комунікації для
проектів, які працюють у пенітенціарних закладах»,
організований МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією

2010 р., лютий

тренінг «Проектний менеджмент», організований
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за
підтримки
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом
та малярією

2009 р.

семінар «Послуги добровільного консультування та
тестування, програми зі зміни поведінки та пропаганди
безпечної поведінки для молоді», організований ВГО «Ліга
соціальних працівників України» за підтримки Фонду
народонаселення ООН та Європейського Союзу

2009 р.

тренінг «Громадський контроль місць позбавлення волі»,
організований Московським представництвом PRI по програмі
«Розвиток системи громадського контролю в Україні»

2008 р., листопад

тренінг «Управління та розвиток персоналу в аутріч проектах
з профілактики ВІЛ серед уразливих груп», організований
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

2007 р., лютий

тренінг «Робота з ЗМІ» організований ВБО «ВМ ЛЖВ»

Контактна інформація
м. Харків, пр. Московський 140/1, поверх 1, оф.15 – 1,. 22
тел.: (057) 764 62 46, (099) 368 80 06
e-mail: bf_parus@ukr.net; kluch_ko@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006433813735&lst=100012928093541%3A1000
06433813735%3A1538309366

