
Мотиваційний лист кандидата у  
члени правління ГО «Україна без тортур» 

Якби мене запитали, що для мене є національний превентивний 
механізм і громадська організація «Україна без тортур», я б впевнено 
відповів, що це спільнота громадських моніторів, яка допомагає людині 
самореалізуватися. Ця організація об’єднує людей, для яких права людини 
– найголовніша суспільна цінність. Спільнота об'єднує особистостей, які 
відрізняються за професіями, соціальним статусом, рівнем освіти. Але у 
всіх нас є виняткова місія: «У місцях несвободи України не може бути 
тортур і жорстокого поводження з людьми», і ми цього прагнемо. 
 

Якби мене хтось запитав, що я за людина, я б з упевненістю відповів 
– лідер. Лідерські якості я реалізовував у різних сферах діяльності, але 
саме у нашій спільноті громадських моніторів, я можу як найкраще 
проявити весь свій потенціал. У рух, який ми створили, я вклав частину 
себе, і готовий надалі присвячувати Організації частину свого життя. Я 
бачу подальшу перспективу не тільки для свого зростання та реалізації, 
але й можливості для розвитку нашої Організації! 
 

Я людина, яка на собі відчула, що таке тортури, і у мене нульова 
толерантність до цього явища. У неурядовому секторі я з 2006 року. 
Пройшов усі щаблі кар'єри як на місцевому, так і національному рівні, 
починаючи з волонтера, закінчуючи керівником проектів і організації. 
Працюю як експерт в різних проектах неурядових організацій як 
регіонального, так і національного рівня. За час своєї діяльності в НВО я 
навчався на різних тренінгах, курсах підвищення кваліфікації, в 
спеціалізованих школах, в тому числі пов'язаних з адвокацією, 
менеджментом і правами людини. Маю дві вищі освіти за фахом 
«журналістика» та «правознавство». Маю досвід управління персоналом. 
 

Як керівник проектів, відповідав за таке: 
 

● за досягнення цілей, визначених у проектах; 
● своєчасне виконання запланованих заходів;  
● встановлення контактів з міжнародними, державними та       

неурядовими організаціями; 
● залучення додаткового фінансування;  
● вирішення організаційних питань.  

 
Крім цього, здійснював аналіз виконання робочого плану, індикаторів, 

бюджетних витрат. Маю досвід проведення тренінгів для вразливих груп 
населення, журналістів, представників неурядових організацій та 



державних структур в області прав людини, взаємодії із засобами масової 
інформації та адвокації. 
 

Найголовніше, я пишаюся тим, що ми разом створили Організацію, яка 
об'єднує людей, залучених до національного превентивного механізму. 
Саме таку організацію, завдяки якій триває реалізація НПМ у форматі 
«Омбудсман +», і це наш спільний здобуток. Ми розуміємо, що тільки 
завдяки нашій діяльності ми можемо знизити рівень тортур і жорстокого 
поводження в місцях несвободи. Я знаю, що потрібно для цього зробити, і 
саме тому я подався у члени правління організації, для якої пріоритетом є 
люди в місцях несвободи України.  
 
З повагою, Олександр Гатіятуллін. 
 

 


