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

Я, Лі Олександр Едікович, є монітором НПМз з 2018 року, членом ГО «Україна без тортур» 

з 2019 року, а також керівником ВП ГО «Україна без тортур» в Дніпропетровській області, 

цілком підтримую мету і завдання організації, вважаю вкрай важливою діяльність, що 

направлена проти всіх форм порушення прав людини, першочергово у місцях несвободи.   

З 2015 року і по теперішній час я займаю посаду заступника керівника БО «БФ «Громадське 

здоров’я» м. Кривого Рогу» в Дніпропетровській області. Одним із напрямків роботи 

організації – є підтримка людей, що звільнилися з місць позбавлення волі, яким ми надаємо 

соціальні та юридичні послуги, а також відстоюємо їхні права у разі їх порушення. БО «БФ 

«Громадське здоров’я» м. Кривого Рогу», співпрацює з низькою державних установ та 

громадських організацій та ставить перед собою цілі і діє для вирішення актуальних питань 

в соціальній сфері, необхідною складовою яких є протидія всім формам порушення прав 

людини як шлях до прямої демократії в Україні.    

З 2019 року також працював регіональним координатором з питань адвокації та 

моніторингу надання послуг з ВІЛ та ТБ, вірусного гепатиту С в пенітенціарних закладах 

Дніпропетровської області РАТН проекту «Заради життя». Серед активностей роботи з 

ув’язненими: активізація волонтерського руху, інформування про механізми  реалізації та 

захисту прав людини. Заходи щодо зниження шкоди також включають інтегровані послуги 

з раннього виявлення туберкульозу, ведення випадку у зв'язку з ВІЛ-позитивним статусом. 

З 2019 року є членом спостережної комісії при Дніпропетровській ОДА.   

Як член спостережної комісії при Дніпропетровській ОДА, висвітлюю та адвокатую 

вирішення проблемних для нашого регіону питань в контексті медико-соціальної 

профілактики, наркозалежності, питань з профілактики рецидивів злочинів та підготовки 

до ресоціалізації,  зокрема в пенітенціарних установах; як член обласної спостережної 

комісії здійснюю контроль за дотриманням прав засуджених, які відбувають покарання в 

установах виконання покарань Дніпропетровської області.  

Вважаю важливим для себе брати участь у роботі Правління ГО «Україна без тортур» та 

надати свій внесок у втілення цілей, на досягнення яких спрямована діяльність організації. 

Підтримую цінності організації та вважаю що дані принципи повинні діяти в нашому житті, 

житті країни.   
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