
Мотиваційний лист 

 

Я, Шерембей Д.О., висуваю свою кандидатуру у члени Координаційної Ради БО 

“100%ЖИТТЯ”. Вважаю, що зможу стати гідним представником, оскільки понад 16 років я є 

громадським діячем та захисником прав пацієнтів, а також сам живу з ВІЛ і особисто переніс 

захворювання на туберкульоз та гепатит С. Саме це стало моєю мотивацією у боротьбі за право 

пацієнтів на лікування у нашій державі. 

У ролі члена Координаційної Ради зобов’язуюсь:  

- представляти інтереси спільноти людей, які живуть з ВІЛ, інформувати щодо реальних 

потреб ЛЖВ на різних рівнях шляхом регулярних зустрічей, нарад та ділового 

листування;  

- вносити пропозиції щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації політики 

організації з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу тощо; 

-  брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів і програм та здійсненні 

заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

- займатися розробкою стратегії організації на майбутні роки. 

На мою думку, значущими питаннями для реалізації в найближчий час є: 

1.     Модернізація законодавства у сфері ВІЛ. 

2.     Забезпечення сталого фінансування державних програм щодо протидії епідемії     

ВІЛ/СНІДу в Україні як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівні. 

3.     Доступність препаратів антиретровірусної терапії в Україні та налагодження 

безперервного лікування АРТ для кожного пацієнта. 

4.     Доступність замісної підтримуючої терапії для ЛЖВ, які вживають ін’єкційні наркотики 

та знаходяться в місцях позбавлення волі. 

5.     Адвокатування патентної реформи. 

6.     Декриміналізація секс-роботи та легалізація вживання медичного канабіса. 

7.     Розвиток моделі надання медичних послуг за зразком Медичної клініки «100% ЖИТТЯ». 

 

У якості голови Координаційної ради БО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД” я маю повний доступ до інформації щодо кількості ЛЖВ в Україні та їх потреб, 

добре налагоджені робочі стосунки з партнерами в Україні та на міжнародному рівні.  

Я повністю підтримую завдання та цілі роботи Благодійної організації “100%ЖИТТЯ”. 

Маю стійку позицію та високу зацікавленість в забезпеченості сталості послуг у сфері протидії 

ВІЛ/СНІДу, подоланні епідемії та ефективній роботі організації. 
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