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Шановна пані Наталія,

Просимо Вас та Комісію з нагляду розглянути звернення, провести перевірку щодо порушення принципу
представництва членом Ради, який представляє неурядовий сектор, зокрема систематичне зволікання
звітністю та не інформування сектору про свою діяльність у складі Ради, голосування від власного
імені, а не у відповідності до рішення сектору, яким обрано представника у члени Ради, для подальшої
позапланової ротації.

Звертаюсь до вас як альтернат від спільноти секс-працівників, до копії адресантів додаю секретарів основного
та альтернативного представників.

Прохання надати тлумачення щодо альтерната та його ролі, тому що на скільки йде різне тлумачення чи
повинен альтернат звітувати основному представнику, якщо не було ніяких доручень та комунікації, на скільки
рівні обов'язки мають основний представник та альтернат. 

Також, за весь час після виборів, а саме з 22.04.2017 року, до Нац ради представника від спільноти СП
основним представником не відбувалася належна комунікація ні зі мною як альтернатом, ні з секретарями та
виборцями, а саме згідно представленого плану комунікації, перед виборами була створена закрита група
секс-працівників, в подальшому повинні були бути створені електронні розсилки та робитися постійний
інтерактивний збір пропозицій від виборчої спільноти. 

Сайт організації на якому розташовувалася інформація не є інформативною, та важкодоступною для виборчої
спільноти.

Виборцями було направлено листа з проханням надати звіт щодо своєї роботи у Нац раді (у вкладені).

Разом із тим, виборча спільнота просила надати інформацію щодо стану реалізації благодійною організацією
«Всеукраїнська Ліга «Легалайф» проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією «Соціальна мобілізація, посилення зв’язків, взаємодія та координація», впровадження якого
передбачає розвиток спільноти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, але інформації не
отримано.

Наданий звіт, також розташований на сайті «Всеукраїнська Ліга «Легалайф», та перепост на сторінку цієї ж
організації, та те що знаходиться у звіті не стосується саме представництва у Нац раді а ймовірно стосується
якихось проектів реалізованих під керівництвом Юлії Дорохової, немає доказів активної переписки з усією
виборчою спільнотою, роз'яснень інформації та збору зворотнього зв'язку доступними засобами зв'язку з
можливістю підтвердження цього документально.

Прохання розглянути надану інформацію, провести перевірку та надати свої висновки щодо представництва у
Нац раді представника від спільноти секс-працівників. 
Якщо моє звернення не за адресою, то надати контакти куди звернутися щодо вирішення якомога у короткий
термін цього питання.

Заздалегідь вдячна! 

У вкладених файлах:
Звіт (Дорохова)
План комунікації з посиланнями на сайт (Дорохова)
та
листи, скріншоти підтвердження запитів та публікацій.

С уважением, 
Наталья Исаева / Nataliia Isaieva
Директор / Director 
БО "ВБО "Легалайф-Украина""/"UCO "Legalife-Ukraine""
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