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Europassi 
Curriculum Vitae 

 

  

Isikuandmed  

 Eesnimi / Perekonnanimi  Julia Kovalenko-Djagileva 
Aadress(id) Metsa tee 17/2, Pringi k. Harjumaa 
Telefon(id) 6345923 Mobiiltelefon: 5281066 

Faks(id)  
E-post(id) julia.kovalenko@sos-lastekyla.ee 

  

Kodakondsus Eesti 
  

Sünniaeg 02.06.1978 
  

Sugu naine 
  

  
  

Töökogemus 
 

Ajavahemik 
Amet või töökoht 

Põhitegevused ja peamised tööülesanded 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tööandja nimi ja aadress 
 

                                              
 
                          
 
 

 
 
2012 - … 
Laste õiguste nõunik 
Laste õiguste kaitsmine, laste õiguste alane koolitamine erinevatele sihtgruppidele s.h lastele, 
perevanematele, kasvatajatele jne. Lastekaitse poliitika rakendamine kõikides üksustes ning laste 
heaolu monitorring. Uute seaduste ning riigi programmide mis on seotud laste õigustega ja 
asenduskodu teenustega mõjutamine, olukorra analüüs aj raportite kirjutamine. 
2012-2013 Projekt „Olen oluline“ (I matte), tegemist uuringuga ning asenduskodudest noorte 
toetamisega teel iseseisvumisele 
2013-214  Koordineerisin projekti Care 4 Me (Hooli minist) mille raames teostati uuringu ÜRO Laste  
Asendushoolduse juhiste rakendamine Eestis 
2012 – 2013 Koordineerisin projekti (koostöös Euroopa Nõukoguga) ja selle raames konsultatsioone 
mille raames töötati välja käsiraamatu „Laste õiguste tagamine. Juhend asendushoolduse valdkonna 
töötajatele“ 
2015 – 2016 Koordineerin projekti mille toetab EL „Asendushoolduse spetsialistide koolitamine laste 
õigustest“ 
 
 
SOS Lastekülad Eesti Ühing, Pärnu mnt 130-30, Tallinn 
 
 
  

Ajavahemik 2014-2015, 2016 (septembrist – märtsini) tööettevõtuleping 
Tööandja TAI 

Amet Imelised Aastad gruppi juht (vene keeles) 
Põhitegevused Koostöös teise gruppi liidriga vanemate koolitamine Imelised Aastad programmi rammes. 
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Ajavahemik 2002 - 2012 
Amet või töökoht Jurist – projektijuht, Inimõiguste Teabekeskus 

Põhitegevused ja peamised 
tööülesanded 

Erinevate projektide juhtimine viimastel aastatel, s.h: 
2008-2010 Rahvusvaheline projekt:  „Uusmigrantide probleemide uurimine ja lahenduste otsimine 
Balti riikides“, toetatud EPIM programmi raames 
2011  Kohalik projekt „Õigusabi osutamine võrdse kohtlemise valdkonnas“, toetatud Kodurahu 
programmi raames 
2007-2009 Kodanikuühiskonna mõju kasv poliitikale ning inimese põhiõiguste rikkumise ohvrite 
abistamine, toetatud Euroopa Komisjoni poolt 
2005 – 2007 Mittediskrimineerimise ja sallivuse soodustamine Eesti ühiskonnas massmeedia 
kaudu, toetatud Euroopa Komisjoni poolt 
 
 
Samuti kostöö Mediaga arendamine; kostöö teiste MTÜdega ja nende koolitamine, õigusabi 
osutamine. Inimõiguste alane tegevus, koolitus, raportite ja kommentaaride valmistamine. Suhtlemine 
ja kostöö rahvusvahelistega organisatsioonidega, platvormidega. Projektide kirjutamine ja juhtimine 
n.n. fundraising. Osalemine erinevates töögruppides Eestis ja välismaal 
 

Tööandja nimi ja aadress Inimõiguste Teabekeskus, Köleri 8, Tallinn 
Ettevõtte tüüp või tegevusvaldkond 

 
 

                                             Ajavahemik  
                                     Amet või töökoht 
                    Põhitegevused ja peamised  
                                           tööülesanded 
                        Tööandja nimi ja aadress 
         Ettevõtte tüüp või tegevusvaldkond 

 
                                              Ajavahemik 
                                       Amet ja töökoht 
                    Põhitegevused ja peamised  
                                           Tööülesanded 

 
 
 

                        Tööandja nimi ja aadress 
         Ettevõtte tüüp või tegevusvaldkond 

 
                                              Ajavahemik 
                                       Amet ja töökoht 
  Põhitegevus ja peamised tööülesanded 
                        Tööandja nimi ja aadress 
        Ettevõtte tüüp või tegevusvaldkond 

 
 
 
 
 

MTÜ 
 
 
2005 – 2007 
Kohalik koordinaator, konsultant 
Organisatsiooni esindamine Euroopa võrgustikus, võrdsete võimaluste alane konsulteerimine, 
projektides osalemine eksperdina 
Eesti naiste ümarlaud, Narva mnt. 25 – 410, Tallinn 
Sihtasutus 
 
2004 – 2008; 2011 - 2012 
Kohalik projekti juht, koolitaja 
Võrdse kohtlemise printsiibi edendavate koolituste korraldamine Eestis. Koolitused oli mõeldud 
MTÜdele ja on suunatud nende esindajate pädevuse tegeleda võrdse kohtlemise printsiibi 
edendamisega paranemisega ning võrgustiku moodustamine ja esialgse töö koordineerimine. 
Koolitamine. Aruandlus 
 
Human European Consulting, the Netherlands 
Sihtasutus 
 
1999 – 2001 
Administraator 
Töö organiseerimine, projektide kirjutamine, läbiviimine ja aruandlus, ürituste korraldamine 
Rahvusvaheline rahvuskultuuri seltside liit LÜÜRA, Kaera 21, Tallinn 
MTÜ 

  

Hariduskäik ja koolitus  
  

Ajavahemik 2002 – 2005  
Antud kraad/ kutse L.L.M. jurist 

Põhiõppeained/ omandatud 
kutseoskused 

Õigus, rahvusvaheline õigus ja inimõigused 

Õppeasutuse või koolitust andnud 
organisatsiooni nimi ja tüüp 

TTU Audentes 
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Riigisisese või rahvusvahelise 
kvalifikatsiooni alusel määratud tase 

 
                                               Ajavahemik 
                                     Antud kraad/kutse 
                      Põhiõppeained/ omandatud  
                                            Kutseoskused 
            Õppeasutuse või koolitust andnud 
                       organisatsiooni nimi ja tüüp 
 
                                                Ajavahemik 
                                      Antud kraad/kutse 
                        Põhiõppeained/omandatud  
                                             Kutseoskused 
             Õppeasutuse või koolitust andnud 
                        organisatsiooni nimi ja tüüp 
 
 
 

L.L.M 
 
 
1998, 1999, 2000 – 2001 
Erinevad kursused ja ained. Sertifikaadid 
Õigus, euroopa õigus, sotsiaalteadused 
 
Umea University, Rootsi 
 
 
1996 – 1999 
Bakalaurus, jurist 
Õigus 
 
Rahvusvaheline sotsiaalteaduste ülikool Lex 
Era rakendus kõrgkool 

  

Isiklikud oskused  
  

Emakeel(ed) Vene 
  

Teised keel(ed)  
Enesehindamine  Mõistmine Rääkimine Kirjutamine 

Euroopa tase (*)  Kuulamine Lugemine Suuline suhtlus Suuline esitus  

Eesti   C2  C2  C2  C2  C1 

Inglise   C2  C2  C2  C2  C2 

Itaalia   B1  B1  A2  A2  A2 

Saksa   B1  B1  A2  A2  A2 

 (*) Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem  
  

Sotsiaalsed oskused Hea meeskonna töö oskus, hea suhtlemisoskus, koostöö oskused kohalikul ja rahvusvahelisel 
tasemel 

  

Organisatoorsed oskused Hea oskus ja kogemus projekti kirjutamisel, läbiviimisel ja aruandluse valmistamisel. Hea oskus ja 
kogemus koordineerida võrgustikutööd, võrgustiku moodustada ja motiveerida liikmed 

  

  
  

Arvutioskused Hea arvutioskused (Microsoft Office tools, Acrobat, Internet) 
  

  
  

Muud oskused Koolitamine (MTÜde pädevuse parandamine, inimõigused, võrdne kohtlemine, MTÜde tegevus, 
organiseerimine etc). Lasteõigused. Tõlkimine (kirjalik ja suuline aga mitte sünkroon),  oman teadmisi 
erinevatest rahastamisskeemidest, olen läbinud ka mitut koolitusi selles valdkonnas. 

  

Juhiload B kategooria 
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Lisainformatsioon 2004 Koolitus „International Human Rigths Training Programme“, Canadian Human Rights Foundation 
(now Equitas), Montreal, Canada. Mõeldud koolitajatele, et pädevusi tõsta. 
2004 Internatioanl Human Rights School, Internatioanl Helsinki Foundation, Poola 
Erinevaid kursused Euroopa Nõukogu Noorte Direktoraadis mis puudutavad  inimõigusi ja metoodikat 
kuidas koolitada lapsi ja noori. 
2012 System based audit of child welfare institutions, training 
2014 – 2015 Increadible Years positiivse vanemluse programmi gruppi liider, läbisin koolitus ja 
koolitasin 2 vanemate gruppi. 
2015 CBSS Child at risk töögrupp, Osalesin asendshoolduse teemalisel rahvusvahelisel konverentsil 
Tallinnas ettekaanega „Securing child right in care through proper participation“ 
 
 

  

  
 


