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Мотиваційний лист.
Хочу запропонувати свою кандидатуру на посаду:- Представниця спільноти жінок,
які живуть з ВІЛ в складі Національної Ради з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
чи - Заступниця представниці (Альтернатка) спільноти жінок, які живуть з ВІЛ в складі
Національної Ради з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. оскільки вважаю, що мій
досвід ,як наркозалежної (14 років споживання ін’єкційних наркотиків), ВІЛ-позитивної
жінки, учасниці програми ЗПТ(замісна підтримувальна терапія) (с січня 2007 року),
волонтера БО”Меридіан”, лідера спільноти ЛЖН(людей, які живуть з наркозалежністю)
в Полтавській обл.(обрана голосуванням в травні 2017 року), Регіонального
Представника ВОЛНА( Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю) (з лютого
2018 року), Регіонального координатора проекту PITCH в Україні, лідерки
ВОНА(Всеукраїнське об’єднання наркозалежних жінок)(з лютого 2018 року) може бути
корисним , та допоможе в подальшій праці.
На сьогодні можу виступати в даній тематиці як практик, професіонал і експерт.
З березня 2019 р. увійшла до складу експертної групи з наркополітики при
Координаційній Раді з питань ТБ, ВІЛ / СНІДу та боротьби з наркоманією при
Полтавській обласній адміністрації.
Активісткою є з 2010 року - захищала права пацієнтів ЗПТ (замісна терапія),
будучи активісткою ініціативної групи. Боролася за введення в нашому регіоні
амбулаторного лікування ЗПТ-успішно. Представляю спільноту ЛЖН в Координаційній
Раді з питань ТБ, ВІЛ / СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській обласній
адміністрації. Маю досвід винесення пропозицій до КР і роботі з затвердженими
пропозиціями (за поданою мною пропозицією в Полтавській обл. Відкриваються 2
сайта ЗПТ -гг.Хорол і Лохвиця).
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 гарні комунікативні та вербальні навички, навички міжособистісного
спілкування, креативне та аналітичне мислення, завжди орієнтована на
результат;досконало знаю російську та українську мови, володію ПК. Переконана, що
маю лідерські якості і можу виконувати інформаційно-просвітницькі заходи.
Я переконана що застосувавши свої знання та досвід я зможу принести велику
користь спільноті, та розвитку діяльності спільноти ЛЖН на регіональному рівні, в
Полтавські області.
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