Мотиваційний лист Коган Юлії Олександрівни, м. Одеса.

Я, Коган Юлія Олександрівна, народилась та мешкаю у місті Одеса. З 2012 року працюю у
ОБФ «Шлях до Дому» соціальним працівником, а саме асистую при тестуванні швидкими
тестами на ВІЛ та вірусний гепатит С, проводжу консультації за принципом «Рівнийрівному» і т.і. Ключова група, з якою я працюю - це ЛУН і з нею я працюю з такої причини:
сама з 1984 рока ін’єкційно вживала наркотичні речовини. Стаж вживання 35 років. На
особистому досвіді знаю про усі проблеми та потреби ЛУН. Також маю статус ВІЛ+ з 2009
року та 2 групу інвалідності довічно. Я знайома зі всіма проблемами людини, яка довгий час
вживала наркотики, від інфікування ВІЛ-інфекцією, вірусним гепатитом «С» до тюремного
ув’язнення, та стигми з боку громадськості та лікарів.
У 2014 році стала клієнткою ЗПТ і усі проблеми та потреби учасників програми ЗПТ мені
відомі з власного досвіду.
Активно приймаю участь у всіх акціях, та також у зйомках на телебаченні.
Також маю досвід сумісної праці з лідерами спільноти з різних країн та різних міст України.
Я вмію організовувати людей для сумісної праці. Маю навички написання публікацій в
соціальної мережі.
Вмію та люблю працювати у колективі. Вмію організовувати працю. Також володію
навичками праці з комп’ютером. Володію базовими навичками роботи із програмами Word
та Excel.
Володію розмовною та письмовою українською мовою.
У 2017 році на виборах у спільноті ЛУН Одеси була обрана лідером нашої спільноти у місці. У
2018 році стала лідеркою сереж жінок які вживають наркотични речовини та хворіють на
ВІЛ/СНІД та інші захворювання.
Активно працюю з кожним представником спільноти окремо та з групоми людей.
У 2017 році я приймала участь щодо прийняття рішення о реєстрації нової Всеукраїнської
жіночої організації «ВОНа».
Впевнена, що з моїм досвідом та бажанням працювати я буду дуже корисна на посаді
члена Національної Ради і буду впевненно та наполеглево представлять інтереси жінок які
живуть з ВІЛ та які живуть з наркозалежністю.
З лютого 2018 рока працюю регіональним представником ВОЛНи в Одеському регіоні. З
2018 року я регіональна кординаторка ЖЖН. Також з 2018-2019 року я консультант ЦГЗ з
питань ВІЛ/СНІДу і проводжу інформаційни групи в Одеській області.
З 2017 року членкіня ЕСЛУН тв щ 2018 року була прийнята в ЕЖСС.
Впевнена, що маючи свій великій досвід та бажання змінити життя позитивних жінок, та
жінок які вживають наркотични речовини я буду вкрай корисна на цій посаді.
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