
Мотиваційний лист 

Кандидата в члени Координаційної Ради БО Мережа 

Несват Наталії. 

 

Про свій ВІЛ – статус  я дізналася в 1996 році. На той час ніхто навіть не мріяв 

що колись буде відповідне лікування. Я пройшла весь шлях від пацієнта до 

експерта національного рівня у сфері ВІЛ та ТБ відчувши на собі  

дискримінацію та стигму в повному обсязі. У цьому році я перехворіла на 

COVID, відчувши знову на собі  ті самі прояви стигми та дискримінації 

У 2002 році, я стала ініціатором роботи групи самодопомоги для ВІЛ 

позитивних людей, для того щоб змінити ту ситуацію, яка відбувалась в 

Черкаській області. У 2003 році від СНІД померла моя донька.  У 2004 році моє 

СД- 4 складало менше 30, а для того, щоб отримати  релевантне лікування 

треба було ставати в чергу - в мене часу на очікування фактично не було. 

Переживши всі жахіття в своєму життя я вирішала, що зроблю все максимально 

від мене залежне, щоб зменшити кількість людей, які можуть стикнутися з 

такими проблемами, як і я. 

У 2003 році я стала членом Всеукраїнської Мережі ЛЖВ, тому що вірила в силу 

спільноти змінити світ в контексті ВІЛ. 

Відтак у 2004 році була зареєстрована сервісна організація в Черкаській 

області. 

На сьогодні, я є головою найбільшої пацієнтської організації в Черкаській 

області БО «100 % життя Черкаси». 

За час мого головування, організація налагодила достатньо сильні партнерські 

стосунки, як з місцевими органами самоврядування, так і з Міжнародними і 

Національними організаціями. Кожного року, організація отримує близько           

1 000 000 грн. з місцевих бюджетів. Я активно приймаю участь у багатьох 

процесах трансформації системи охорони здоров’я, як на Національному рівні 

так і на місцевому. Є активною членкинею Національної Ради з питань 

туберкульозу та ВІЛ/СНІД. 

Моя мотивація, щодо входження до Координаційної Ради Мережі виважена та 

обґрунтована. У мене достатньо експертизи, щоб: 

1. Відстоювати  права і свободи ВІЛ позитивних людей та людей з ко-

інфекціями; 

2. Виконувати дії, які спрямовані на збереження життя ВІЛ позитивних 

людей. 

3. Долучатися до важливих процесів, які впроваджує Мережа.  



4. Представляти інтереси організації та пацієнтів на всіх рівнях. 

5. Відстоювати інтереси регіонів та посилювати їх потенціал за напрямками: 

- інституціональної розбудови (управління та менеджмент, моніторинг 

якості лікування та послуг); 

- фінансової сталості  ( залучення ресурсів від міжнародних партнерів та 

органів місцевої влади, розвиток соціального підприємництва, 

партнерство з бізнесом) сервіси  з метою збільшення бюджетів 

організацій та забезпечення сталості роботи організацій за рахунок 

місцевих бюджетів; 

- змінювати політики та впливати на пріоритети влади щодо прозорого, 

та раціонального використання бюджетних коштів задля потреб та 

інтересів пацієнтів та людей заради кого ми працюємо.   

 

 

 

 

 


