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Мотиваційний лист 
Я працюю у сфері ВІЛ, ІПСШ та прав людини більше 10 років у ГО «Асоціації 

ЛГБТ «ЛІГА». Майже 12 років тому я почав працювати соціальним працівником. Теми 

фізичного та психічного здоров'я, прав людини та психології мене завжди цікавили. 

Працюючи в організації, я часто долучався до процесу адвокатування прав людини 

для спільноти ЛГБТ.  

У мене є великий досвід фандрейзингу та написання грантів. Я постійно 

вдосконалюю ці навички та користуюся ними у своїй роботі в організації. Також я 

маю знання та досвід у сфері грант менеджменту.  

Наразі я також працюю над тим, аби покращити свої знання та навички в якості 

тренера. Я вважаю важливим ділитися знаннями з ншими. За час роботи у сфері 

активізму я провів багато тренінгів у якості спів-тренера для своїх колег по роботі та 

інших активістів зі спільноти ЛГБТ на різні теми (робота зі ЗМІ, права людини, тайм-

менеджмент, кібербезпека, фандрейзінг та написання грантів тощо).  

Однією з моїх найсильніших сторін є моє прагнення до вивчення іноземних 

мов. Я вільно розмовляю англійською мовою, і продовжую вивчати французьку, 

постійно вдосконалюючи свої навички спілкування та письма, використовуючи 

онлайн та оффлайн мовні курси і працюючи в організації «ЛІГА» та спілкуючись із 

іноземцями. Також у разі конфлікту чи неприємних ситуацій я намагаюся вирішити 

ці питання з максимальною користю для обох сторін. Ці вміння я отримав під час 

тренінгу з медіації, що проводився НПКС. У випаду проблемних чи конфліктних 

ситуацій мене долучають до зустрічей та роботи етичного комітету Асоціації.  

Я люблю працювати у команді та приходити до спільних рішень. Я вважаю, що 

така риса є дуже важливою для продуктивної та ефективної діяльності. У своїй роботі 

я також часто використовую соціальні медіа та готовий допомагати Платформі у 

веденні та модеруванні її офіційної сторінки й групи.  

Наразі я працюю керівником підрозділу Асоціації ЛГБТ «ЛІГА» в місті Києві та 

маю низку контактів із різними стейкходерами та організаціями, які можуть бути в 

нагоді у питаннях лобіювання та адвокатування прав людини.  

Свої знання та навички я буду радий використовувати на користь Національної 

платформи ключових спільнот у сфері захисту прав людини та профілактики ВІЛ, 

ІПСШ та туберкульозу. Моє прагнення долучитися до Керівного комітету 

Національної платформи ключових спільнот полягає в тому, що я хочу допомагати 

різним спільнотам у різноманітних питаннях та готовий це робити. 


