
ХАРКІВСЬКА НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЛЯ АКТИВНОЇ МОЛОДІ 
“СТЕЛЛА”

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ: ПОРАДИ ТА ПРИКЛАДИ

Бажаєш стати EVS волонтером, але мотиваційний лист здається дуже складним
обов’язковим документом? Чи вже подавав заявку на участь у проекті та отримав

відмову, і тепер виникають труднощі з написанням власної мотивації?
Ми зробили підбірку із мотиваційних листів наших волонтерів, щоб показати: все

можливо, якщо ти щиро цього прагнеш!

Мотиваційний лист – це особливий документ, який покликаний висвітлити
прагнення стати EVS волонтером та пояснити, чому саме ти маєш стати частиною
конкретного проекту.

Зазвичай, обсяг документу складає не більше 1 (однієї) сторінки: цього має вистачити,
щоб ти розповів про свої сильні сторони та описав власну мотивацію.

Зверни увагу на функції форматувавання, адже це як рамка для картини твоїх думок:  текст,
вирівняний за широною, поділений на абзаци та із вдало підібраним шрифтом набагато
краще читається і сприймається. Хочеш запам’ятатись з-поміж інших листів? Зміни колір
сторінки, експериментуй зі стилями, додай фотографії тощо. Зроби свій лист не
звичайним, а особливим – саме твоїм!

 З чого почати?

Найкращий варіант – зробити мотиваційний лист персоналізованим і звернутись
безпосередньо до відповідальної особи по імені. Разом з тим, якщо ти не знатимеш, кому
адресований мотиваційний лист, стануть в нагоді загальні ввічливі звертання:

 Dear Sir/Madam
 To whom it may concern 
 Dear organizers  
 Dear representatives etc.

Можна розпочати з особистої інформації про себе, про свої інтереси та хобі, соціальну
активність (якщо вже маєш досвід участі у волонтерських проектах або інший соціальний
досвід, особливо такий, що пов’язаний із тематикою проекту) та з того, як у тебе виникло
бажання стати EVS волонтером.



«My name is Yuliana Paranko. I am 25. I was born in Russia and grew up in Ukraine. I
live in Zhytomyr (Central part of Ukraine) for almost three years. I got a Master degree in
Journalism and mostly worked and work as a journalist. The most interesting topic for me is
equality (gender equality, equal rights for LGBTIQ community, national minorities, human
rights). My biggest hobby is music - I play guitar, bass guitar, learn to play cello and also
make electronic music. 

I was a volunteer guitar teacher at the “Women's Rock Camp” in Minsk, Belarus in May
2016. It was an amazing experience when women teach other women to play musical
instruments and sing. Also I help to organize and promote films screening from International
Human Rights Documentary Film Festival DocuDays UA in Zhytomyr which will take place
this November.

 I thought about taking part in EVS project first in 2012. Then I finished university, moved
to live to another city and started to work, as I like journalism and I know that I will not stop
writing. Now I feel that I need to change the environment and at the same time to continue
making good and useful things. Opportunity to take part in this EVS project is what I am
looking for. I started to search and found information about EVS programs on “NGO Stella's”
page in social network».

(Iuliana Paranko, EVS volunteer in Scotland)

Основна частина листа: ти та проект

Важливою частиною мотиваційного листа є саме твоє розуміння сутності
волонтерства. Варто пам’ятати, що волонтерство – це не довгострокова подорож за
кордон, а, перш за все, це відповідальна та непроста праця. Ми наполегливо радимо, перш
ніж подаватись на проект, ознайомитись з інформацією, що таке програма EVS та як
знайти собі відповідний EVS проект.

«I realized that volunteering is the tool, which can change the world. I did some
international camps, but for a long time I was waiting for an opportunity to go for EVS. I
knew that it will be something totally different, where you can help not only for a few weeks,
but help with the certain long-term projects, propose and develop different ideas together with
people, who share the same views and people, who can teach you something new, giving the
understanding and insight of the voluntary movement.

So when I read the description of this EVS, I thought, that this project it exactly what I was
thinking of, where I could help and learn a lot».

(Olha Kosar, EVS volunteer in Scotland).

«The opportunity to obtain and to share gained unique experience and knowledge in the
future, the desire to my own growth, work in the sphere, which is interesting and close to me
and eventually faith in myself and in success, inspired me to take part as a volunteer in your
EVS project. It is a challenge to myself and my capabilities. 

Experience, knowledge and skills gained during my volunteering in different projects
(look, please, CV) helped me to understand that the work with projects and organizational
activity, it is really that I love to do.

And the work on this project is another incredible opportunity to contribute to the creation
of something new, to expand my horizons and to share my experiences and knowledge with



others. I believe that I can make a positive change in the world outside Ukraine as well as
bring some innovations back home with me to be implemented in my further work».

(Uliana Koval, EVS volunteer in Scotland)

Чому ти хочеш бути частиною цього проекту

Ця частина є також однією із найважливіших, якщо не самою важливою частиною
мотиваційного листа. Опиши, чому тебе цікавить тематика проекту, яку діяльність в
рамках EVS ти хотів би виконувати та які проекти можеш запропонувати для реалізації.
Поясни, чому ця організація повинна надати пріоритет саме тобі і що тебе відрізняє від
інших кандидатів. Поділись своїми планами після проекту і поясни, як це допоможе
досягненню цілей в майбутньому, як для тебе, так і для твого оточення чи громади.

«I would like to be a part of this program because it is an opportunity to develop my
sociological skills and fulfill myself both in professional and personal terms. This project also
would give me a chance to make a contribution in the improving and the understanding of
such significant part of the human interaction. I would like to realize my abilities on the
volunteer position what includes work with such themes like intercultural and interreligious
relations, education and personal development, bullying and unfair treatment, discrimination.
I deeply believe that I can be useful in this project because themes over which people work
there have always interested me.

I do not wait for easy work, I really understand what expected from volunteering and
from other people, I understand that it will be hard but I am ready for it».

(Olga Koretska, EVS volunteer in Romania)

«Certainly I want spend my time, this 5 months, with benefit for community in fight with
discrimination, be a part of European community and try make the world “a bit better”.
Thanks to this project I will gain international experience, new knowledges in psychology,
acquaintances and impressions. Further I can describe and edit in the book this experience.
Also, I think that in my doctor`s practice can happen patients that affected from this
problem».

(Khrystyna Kulchytska, EVS volunteer in Romania)

Як завершити лист?

Напиши кілька заключних речень, наприклад, що ти з нетерпінням чекатимеш
відповіді чи завжди готовий до Skype-інтерв'ю:

 I am looking forward to receiving a response from you soon and I am always available
for a Skype interview. 

 I appreciate your time for considering my application and I am looking forward for any
kind of feedback.



Закінчи лист з:

 Faithfully yours, (first name and last name);
 Best regards, (first name and last name);
 Yours sincerely, (first name and last name).

При надсиланні мейлу не забудь написати декілька супроводжуючих
речень у тексті листа та уважно перевір, чи додав всі необхідні файли.
У темі листа, краще за все, вказати назву проекту, оскільки дуже часто
організації реалізовують декілька проектів відразу і нікому не потрібна
плутанина.

«EVS in Residencia de Ancianos de San Diego»

Dear Sir/Madam!
I am interested in a vacancy for an EVS project in Lorca, Spain. Please find my application

attached. Please let me know if you have any further questions regarding my application.

I am looking forward to receiving your reply.

Kind regards,
(first name and last name)

Якщо у заявці вказано, що необхідно зазначити відправляючи організацію, у текст
листа додай:

«My sending organization in Ukraine is Kharkiv non-governmental association for active
youth “Stella” with EI accreditation number - 2015-1-PL-01-KA110-017829»

І на останок…

Не існує універсального шаблону, як має виглядати мотиваційний лист! Це твій
особистий спосіб самовираження та пояснення власної мотивації до проекту. Сміливо
можеш додати до нього доречні фотографії та малюнки, зробити мотиваційний лист
кольоровим чи взагалі представити у вигляді презентації Power Point, зняти невеликий
відеоролик чи написати статтю.

Але, в будь-якому випадку, будь щирим, пиши душею та серцем – і все буде добре!

Бажаємо тобі незабутнього EVS досвіду!

З найкращими побажаннями,
Команда Стелли.


	«EVS in Residencia de Ancianos de San Diego»

