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Мотиваційний лист
Пропоную свою кандидатуру на посаду «Представниця спільноти жінок, які
живуть з ВІЛ, в складі Національної Ради з протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу» чи «Заступниця представниці (Альтернатка) спільноти жінок, які
живуть з ВІЛ, в складі Національної Ради з протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу». Я претендую на цю посаду, оскільки вважаю, що мій досвід, як
наркозалежної (більше 10 років споживання ін’єкційних наркотиків), ВІЛ-позитивної
жінки, учасниці програми замісної підтримувальної терапії з 2005 року, Голови
Правління Благодійного Фонду «Надія та Довіра», оператора Національної Гарячої
Лінії з питань наркозалежності та ЗПТ і директора ВО «Всеукраїнське об’єднання
жінок, які живуть з наркозалежністю», може бути корисним, та допоможе в подальшій
праці.
На сьогодні можу виступати в даній тематиці як практик, професіонал і експерт.
З 2005 року – як активістка захищала права пацієнтів ЗПТ (замісна підтримувальна
терапія). Успішно боролася за введення в Києві видачі замісного препарату
безпосередньо з сайту для амбулаторного вживання.
Маю досвід проведення інформаційних занять, проведення засідань
ініціативних груп, робочих зустрічей з представниками партнерських організацій та
закладів, роботи в дорадчих органах. Маю досвід організації та проведення
регіональних акцій і флешмобів.
Маю досвід роботи консультанта по роботі з ВІЛ-позитивними жінками з 2007р.
в проекті Фонда Клінтона «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, та
покращення показників здоров’я їх немовлят». У зв’язку з тим, що наша організація
займається мобілізацією, я маю вихід на закриті цільові аудирорії – ВІЛ-позитивних
жінок, жінок, які живуть з наркозалежністю, і працівниць комерційного сексу.
Маю гарні комунікативні та вербальні навички, навички міжособистісного
спілкування, креативне та аналітичне мислення, завжди орієнтована на результат.
Досконало знаю російську та українську мови, володію ПК. Маю закордонний паспорт,
права водія та стаж керування транспортом – 4 роки, можу іздити у відрядження.
Переконана, що маю лідерські якості і можу проводити інформаційно-просвітницькі
заходи.
Я переконана, що застосувавши свої знання та досвід, я зможу принести велику
користь спільноті, та сприяти введенню ефективних механізмів протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції з урахуванням особливостей ключових груп ризику.
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