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АДВОКАЦІЙНА КАМПАНІЯ 
 
Слово «адвокасі» чи «адвокація» походить від англійського advocacy, яке 
можна перекласти як рекомендація, підтримка, аргументація, просування 
чогось. Поряд із використанням в англійський мові слова у його прямому 
значенні, за ним закріпилось і специфічне понятійне значення, яке трактує 
адвокасі як особливий рід занять з характерними рисами, і, як правило, 
спрямований на соціальну проблематику. 
Явище адвокації виникло в результаті необхідності реагувати на гострі 
проблеми, які виникають у суспільстві, або ж вироблення комплексної 
відповіді на систематичні негаразди чи кризи. Особа чи група осіб, які 
потрапили у скрутне становище, або ж які усвідомлюють існування певної 
проблеми, не завжди мають змогу цю проблему вирішити. Тому виникає 
необхідність пошуку і впливу на того, кому підвладне вирішення проблеми. 
Звідси і визначальна риса адвокації – вплив на особу, яка приймає рішення. 
 
 
Адвокаційна кампанія – це ряд заходів, направлених на осіб, що приймають 
рішення та політичних діячів, з метою підтримки певних політичних питань. 
Вважається завершеною, коли прийняті рішення і, у відповідності до них, 
проводяться певні дії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ця таблиця показує основні відмінності адвокації від інших понять 
 

Концепція Учасники/ 
організатори 

Цільова 
аудиторія 

Задачі Показники успіху 

Інформаційно-
просвітницька 
кампанія 

Ті, хто надає 
послуги 

Визначені 
цільові 
аудиторії 
(вікові, 
статеві 
тощо) 

Підняти 
інтерес до 
проблеми, 
змінити 
поведінку 

Підвищення рівня 
знань чи навичок 
(зміна поведінки). 
Зміну рівня можна 
показати шляхом 
проведення фокус-
групи, досліджень, 
статистичних даних 

Зв’язки з 
громадськістю 

Комерційні 
та інші 
установи, 
організації 

Споживачі 
послуг 

Підвищити 
престиж 
установи/ 
організації, 
збільшити 
продажі, 
число 
клієнтів 

Збільшення продаж, 
збільшення частки 
ринку, високий 
рівень організації/ 
закладу 

Мобілізація 
громадськості 

Члени чи 
організації 
спільноти 

Члени 
суспільства 
та його 
лідери 

Допомогти 
суспільству 
вирішити 
існуючі 
проблеми 

Направленість 
членів суспільства 
(доля їх участі) у 
вирішенні 
конкретної 
проблеми 

Адвокація Неприбуткові 
організації та 
групи, 
об’єднані 
спільними 
інтересами, 
інші 
організації, 
які хочуть 
змінити 
політичну 
середу 

Державні 
установи та 
особи, що 
приймають 
рішення 

Змінити 
політичний 
курс, 
змінити 
розподіл 
ресурсів/ 
бюджетних 
коштів 

Інтерв’ю з 
ключовими 
особами, що 
приймають рішення, 
прийнята політична 
програма, її 
виконання, окрема 
строчка у бюджеті 
на виконання 
конкретних заходів, 
збільшення коштів 
на рішення 
проблеми 

 
 
 
 



 
 

ПРОБЛЕМИ 
 
Яку проблему ви плануєте вирішити?  
Необхідно сформулювати проблему так, щоб надихнути оточуючих на 
вирішення цієї проблеми. 
 
Зважте власні сили. Сконцентруйте зусилля на тому напрямі, де вірогідність 
успіху найбільша. Визначьтеся із пріоритетами. Для ефективного аналізу 
проблем можна використати таку таблицю. 
 
Для вибору найбільш пріоритетної проблеми необхідно записати всі 
пріоритетні теми до колонки «Проблеми». І, починаючи з проблеми 1, дати їй 
оцінку по кожному з критеріїв, використовуючи такі показники: високий 
(завжди, або майже завжди відповідає критерію), середній (часто відповідає 
критерію), низький (лише інколи відповідає критерію). 
Після проведення оцінки проблеми 1 за всіма критеріями, переходимо до 
наступної проблеми. Коли всі проблеми проаналізовані, порівнюємо 
результати. 
 
Проблема 
1 

Проблема 
2 

Проблема 
3 

Критерії оцінки 

   Зачіпає почуття багатьох людей 

   Має широку підтримку 

   Підкріплена достовірними даними 

   Зрозуміла 

   Рішення приведе до реального 
покращення життя людей 

   Рішення можливе 

   Створює основу для союзу із іншими 
групами 

   Має визначені часові рамки 

   Викликає підтримку серед населення 

   Сприяє укріпленню зв’язків між ГО 

   Відповідає потребам громадськості 

 



 
 

ЦІЛІ 
 
Цілі – це конкретний кінцевий результат діяльності задля досягнення мети. 
 
Щоб сформулювати ціль, необхідно відповісти на питання: 
- якого результату ви очікуєте? 
- у який термін? 
- чи це реально? 
 
Цілі можна поставити кінцеву, якої плануєте досягти, щоб вирішити проблему. 
Та тактичні (короткострокові) – невеликий крок на шляху до вирішення 
проблеми. 
 
Цілі адвокаціїної кампанії – політичні зміни або перерозподіл бюджету. Як 
правило, ціль кампанії з адвокації вимагає адміністративно-організаційних 
змін або змін в законодавстві, а також інформування спільноти про існування 
проблеми. 
 
При плануванні адвокаціїної кампанії слід визначити, на якому рівні потрібне 
втручання. Яким шляхом можна вплинути на процес формування політики: на 
законодавчому, де проходить обговорення загально політичних питань, чи 
виконавчому, де виділяються ресурси, складаються плани надання послуг. 
 
Питання, що допоможуть сформулювати задачі по адвокації: 

- Чи існують якісні та кількісні дані, які показують, що вирішення задачі 
покращить ситуацію. 

- Чи виконувана ця задача. 
- Чи зможете ви залучити прихильників. 
- Наскільки зацікавлені люди у вирішенні задачі. 
- Чи в змозі ви зібрати ресурси для вирішення задачі, які джерела можете 

залучити. 
- Чи можете ви визначити тих, хто приймає рішення, їх імена та посади. 
- Чи має задача адвокації часові межі і чи реальні вони. 
- Чи є у вас необхідні зв’язки з ключовими фігурами та організаціями для 

вирішення задач адвокації. 
- Чи отримують люди можливість участі у процесі прийняття рішень. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
МІШЕНЬ 
 
Основна цільова аудиторія у адвокаційнії кампанії – це мішень. 
 
Мішень – це особа або особи, відповідальні за прийняття рішення.  
 
Визначаємо посадових осіб і намітити всі організації та владні структури, які 
можуть вирішити проблему.  
 
Збір даних (щодо мішені та інших категорії причетних до вирішення 
проблеми) 
- Чи підтримувала / не підтримувала мішень вирішення проблеми у ЗМІ, на 
публічних заходах 
- Які висловлювання були з боку мішені щодо проблеми 
- Чи включено вирішення проблеми до програми партії, кандидатів (колишніх)  
- Чи існують дослідження проблеми 
- Які кращі канали донесення інформації 
- Що ми знаємо про особисті стосунки мішені  
- Які цінності мішень пропагує 
- Які люди чи групи можуть впливати на мішень 
 
Мішень – люди, які приймають рішення, а не які його підписують. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИХИЛЬНИКИ, СУПРОТИВНИКИ 
 
Другою цільовою аудиторією є особи, що можуть впливати на мішень (друзі, 
родичі, ЗМІ, коханки/коханці, астрологи, колеги по роботі …) 
 
Із обраної категорії потрібно вибрати конкретних осіб, через яких впливати на 
мішень можемо ми. 
 
Серед цієї цільової аудиторії можуть бути як наші прихильники, так і наші 
супротивники у вирішенні цієї проблеми. Слід пам’ятати, що і ті і інші 
абсолютно впевнені у власній правоті, та будуть відстоювати свою позицію. 
 
Люди або групи людей, яких стосується визначена проблема (бізнес, місцева 
влада, громадськість). Аналіз зацікавлених сторін включає в себе 
ідентифікацію: 
 
 • Прихильників (люди, зачеплені проблемою; люди, не зачеплені, але які 
стурбовані проблемою)  
• Союзників (люди, групи людей, організації, які готові надати вам обмежену 
підтримку – державні структури, журналісти, бізнес, інтереси якого 
зачіпаються проблемою) 
• Мішеней (люди, які приймають рішення, а не ті, що його підписують)  
- Основна мішень (людина, яка має найбільший вплив при прийнятті рішення)  
- Другорядні мішені (конкуренти основної мішені, але з меншим впливом)  
- Офіційна мішень (часто не приймає рішення, але саме з нею важливо мати 
офіційні відносини)  
- Мішені підтримки (офіційні особи, які мають мало впливу, але можуть 
підтримати вас, або ж бути нейтральними)  
- Мішень доступу (людина, через яку ви можете «вийти» на вашу основну 
мішень  
• Опоненти (люди, які проти вашої позиції; мотиви опонентів)  
• Ті, хто сидить на паркані (люди, які мають нейтральну або невизначену 
позицію. Їх треба привернути на свій бік) 
 
Стейкхолдери Інтерес до 

проекту 
Впливовість Стратегія 

поведінки 

    

    

 



 
 

ТІ, ЩО СИДЯТЬ НА ЗАБОРІ 
 
Завжди є люди, яким байдуже до проблеми, що ви вирішуєте. Адже, поки що, 
вона їх не стосується або вони не визначились, як до цього ставитись. 
 
Таких людей чимало серед посадових осіб, в організаціях та установах, які 
займають нейтральну позицію.  
 
Спілкування з такими нейтральними людьми є найбільш продуктивним 
вкладенням часу та сил. Громадська думка може створити сильний тиск на 
тих, хто приймає рішення.  
 
Громадських захисники, та ті, хто може вирішити проблему, працюють по 
різні боки від паркану. Основна ж маса людей лише спостерігають за тим, що 
відбувається. Завдання активістів і громадських захисників – залучити їх на 
свій бік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МЕТОДИ ВПЛИВУ 
 
Спосіб донесення інформації до людей, що приймають рішення. 
 
Перш ніж повідомлення зможе змінити поведінку, необхідно пройти шість 
етапів: 
 
Пред’явити повідомлення. Якщо об’єкт не побачить чи не почує 
повідомлення, воно не вплине на нього. 
 
Адресат повинен звернути на нього увагу. Об’єкт має звернути увагу на 
повідомлення інакше ціль не буде досягнута. 
 
Розуміння інформації. Щоб повідомлення змогло вплинути, об’єкт повинен 
зрозуміти його суть. 
 
Прийняття висновків повідомлення. Щоб установка змінилась, об’єкт має 
сприйняти продиктований повідомленням висновок як нову установку. 
 
Закріплення нової установки. Якщо установка забувається, воно втрачає 
можливість впливати. 
 
Переведення установок у поведінку. Об’єкт приймає установку і починає 
нею керуватись. 
 
 
 
Використовуйте прийоми успішного спілкування: 
 

- Відкритість для переконливих аргументів («важливо не бути чесним та 
відкритим, а здаватись такими»); 

- Умовність прийняття доводів опонентів (припустимо, що ви праві…); 
- Звернення за порадою; 
- Залучення опонента до спільного вирішення проблеми; 
- Не давати опоненту приводу сказати «ні» (метод Сократа); 
- Уникайте категоричності висловлювань. 

 
 
Тим не менше, вплив добре аргументованого повідомлення буває сильним 
лише в тому випадку, коли опонент має мотивацію та об’єктивну можливість 
приймати участь у процесі перемовин. Це не можливо, якщо присутні 
відволікаючі фактори або існують об’єктивні причини не розуміння, 
спричинені нами: 
 



 
 

- Обговорюємо дрібниці, пропускаючи головне; 
- Заперечуємо, не вникнувши у аргументи опонента; 
- Перебиваємо, і не прислуховуємось до наведених аргументів; 
- Концентруємось на особливостях поведінки; 
- Надаємо словам опонента іншого змісту; 
- Упевнені, що в будь який момент доведемо опоненту, що він не правий; 
- Завчасно настроюємся бути незгодним, суперечити; 
- Не враховуємо мотивів опонента. 

 
 
У всіх людей є свої цінності, упередження, впевненість. Мало кому вдається 
абсолютно упередженості у судженнях. 
 
Особиста зустріч. 

1. Визначитесь із метою зустрічі. Сформулюйте її чітко та лаконічно. 
2. Розробіть просте та переконливе послання. Опишіть проблему 

використовуючи данні статистики, опис ситуації. Спробуйте уявити як 
виглядає ситуація з боку опонента. Чого ви бажаєте? Які позитивні зміни 
відбудуться завдяки вирішенню проблеми? Як ви пропонуєте цього 
досягти. Які дії необхідні від опонента, в які строки. 

3. Оберіть правильного посланця. Це так само важливо як і саме 
послання. Чи є в нього досвід ведення перемовин? Чи позитивно він 
налаштований? Пам’ятайте «зустрічають за одежиною». 

4. Практикуйтесь. Репетируйте ваше послання з колегами та друзями. 
Створіть невелику виставу. 

5. Підведіть підсумок. Не вдовольняйтесь загальними словами підтримки. 
Підведіть підсумки того, що ваш співбесідник запропонував чи 
пообіцяв. Чи згоден він що проблема існує? Що він/вона згодні робити 
заради змін? 

 
 
Після зустрічі. Напишіть листа особі, з якою ви зустрічались, із подякою за 
зустріч (навіть якщо дана людина була мало чим корисною), коротко повторіть 
суть питання та позитивні коментарі з боку особи що приймає рішення, 
особливо його обіцянку активно допомагати. Розкажіть, що ви пануєте робити 
далі, пообіцяйте інформувати його та висловите надію, що ви зможете 
працювати над вирішенням проблеми у майбутньому. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Інструменти адвокасі (НЕ вичерпний перелік) 
 
Мітинг 
Страйк 
Виступ у ЗМІ 
Пікетування 
Марші 
Бойкоти 
Збір підписів 
Флешмоби 
Масові заходи (ярмарки, фестиваль, концерт…) 
Збори громадськості 
Семінари, конференції 
Робота громадської приймальні 
Залучення відомої особи 
Особисте спілкування 
Кампанія «Від дверей до дверей» 
Роздачі, презентації, подарунки 
Листівкова кампанія 
Соціальні мережі 
Відкриті листи 
Наметові табори 
Голодування 
Дослідження 
Опитування 
Громадська експертиза 
Круглі столи 
Громадські слухання 
Лобі (кулуари) 
Судові позови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КОАЛІЦІЇ 
 
Співробітництво – метод, коли сторони спільно діють у пошуках найкращого 
варіанту вирішення проблеми 
 
Коалíція — ситуативний союз інституцій громадянського суспільства, 
політичних партій, фізичних осіб, які домовилися про спільні дії з тих чи 
інших питань. Коаліції часто впроваджують адвокаційні кампанії. Це дозволяє 
об’єднати зусилля та ресурси кількох організацій задля досягнення 
поставленої мети. Коаліція існує лише на час впровадження кампанії. Коаліція 
припиняє свою дію після досягнення мети. 
 
Коаліція допомагає консолідувати зусилля багатьох організацій для вирішення 
однієї проблеми.  
 
Перш ніж створити коаліцію, треба відповісти собі на такі питання:  
• Хто може увійти до вашої коаліції і чим саме підсилить її?  
• Яку саме допомогу можуть надати кожен з учасників коаліції (фахові 
дослідження, волонтери, матеріально-технічні засоби, медіа підтримка тощо)?  
• Що може запропонувати членам коаліції ваша організація?  
• Які переваги і які недоліки може мати ваше коаліційне об’єднання.  
Створюючи коаліцію, ви можете запропонувати її учасникам підписати 
меморандум, у якому ви домовляєтесь про спільні дії і у рамках тієї чи іншої 
адвокаційної кампанії. В коаліційних об’єднаннях завжди є більш активні 
організації та громадські активісти, і менш активні. При цьому головним є 
регулярно повідомляти учасників коаліції про свої дії та результати. 
 
Характерні ознаки коаліції: 

 Наявність спільної мети 
 Взаємна згода щодо цілей та завдань між членами коаліції 
 Добровільність членства 
 Відсутність ієрархічної структури 
 Діяльність на засадах партнерства 
 Наявність джерел фінансування 
 Незалежність від влади 
 Позапартійність 
 Прозорість діяльності 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

МЕСЕДЖІ 
 
Громадські організації виступають у ролі посередників між громадянами які 
стикаються з проблемою та представниками влади. Тому інформацію ми 
доносимо всім учасникам процесу. 
 
Для донесення інформації для широкого загалу необхідно сформулювати 
короткі повідомлення та лозунги. Для кожної цільової аудиторії гасла 
розробляються окремо. 
 
Ключове (стратегічне) повідомлення – це чітке, зорієнтоване на цінності 
аудиторії твердження, яке має викликати суспільний резонанс на позитивну 
реакцію щодо діяльності організації, а також спонукати до дії.  
 
Перед складанням повідомлень потрібно відповісти на такі питання: 
Хто адресат повідомлення? 
Мета повідомлення? 
Яку дію ви очікуєте від адресата? 
 
Правила створення якісного повідомлення 

1. Не перенасичувати повідомлення інформацією. Всі, хто будуть читати 
повідомлення, мають запам’ятати одну чітко сформульовану у ньому 
думку. 

2. Протестуйте повідомлення. Впевніться, що повідомлення вірно зрозуміє 
адресат. Чи доступні вибрані вами формулювання, слова? 

3. Повідомлення повинно бути логічно побудованим та містити достовірні 
данні.  

4. Чітко вкажіть чого ви хочете від адресата. 
5. Врахуйте канал передачі повідомлення.  
6. Враховуйте вартість каналу передачі повідомлення. Можливо є 

ефективніші, чи дешевші. 
7. Враховуйте ризики. Публічне відстоювання вирішення проблеми може 

визвати негативну реакцію. 
8. Враховуйте час та місце передачі повідомлення. Обирайте знакові дати, 

виборчі кампанії, інші заходи якими можна скористатись для передачі 
інформації, та залучення уваги широкого загалу. 

 
При розробці ключового повідомлення пропонуємо скористатись стандартним 
кліше для написання повідомлення.  
Якщо я ________________________________ (аудиторія)  
зроблю _____________________________________ (дія)  
замість ___________________________(конкурентна дія)  
я отримаю ___________________________(винагорода)  
тому що ______________________________(підтримка) 
 



 
 

АРГУМЕНТИ /КОНТРАРГУМЕНТИ 
 
Звертаючись до опонентів потрібно знайти такі формулювання свого бачення 
проблеми, які принесуть максимальну користь їх роботі.  
 
Для цього потрібно якомога ліпше знати опонентів: 

- Які існують проблеми у опонентів 
- Чиєю підтримкою вони користуються 
- Які дії вони планують  
- Які цінності вони поділяють 

 
Підготуйте аргументи, які ви будете використовувати для кожної цільової 
групи. 
Підготуйте аргументи, які вони можуть використати. 
Розробіть контраргументи на кожен їх аргумент. 
Подумайте які контраргументи вони використають на кожен ваш аргумент. 
Розробіть контраргументи на кожен їх контраргумент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ 
 
Потрібно залучити на свій бік представників ЗМІ та привернути увагу 
громадськості. 
 
Інформаційні та інформаційно-просвітницькі акції у ході адвокаційної 
кампанії є чудовим інструментом адвокаційної кампанії. Такі акції дозволяють 
залучати до кампанії одразу кілька тисяч, а у великих містах, і десятки тисяч 
людей, які є вашими однодумцями. Одночасно ви дуже промовисто можете 
виразити свою позицію і владі, і суспільству. Це шанс чітко поясними чого ви 
хочете і як ви бачите досягнення своєї мети. 
 
Наприклад, якщо ви стурбовані рівнем забруднення атмосферного повітря у 
своєму місті вихлопними газами від транспорту і хочете, щоб центральна 
частина міста була пішохідною (велосипедною), або ж боретесь за права 
велосипедистів, як повноправних учасників дорожнього руху, й створення 
велодоріжок у місті, ви можете провести масовий велосипедний заїзд 
вулицями свого міста з відповідними гаслами. Учасниками вашої акції можуть 
стати тисячі містян – від школярів до пенсіонерів, які мають велосипеди й 
активно ними користуються. Журналісти також радо відгукнуться на ваш 
заклик висвітлити цю подію у пресі та на ТБ, оскільки такі події пожвавлюють 
медіа життя й дають «яскраву картинку», як для інформаційного тижневика, 
так і для теленовин. 
 
Для планування медіа адвокації слід відповісти на такі питання:  
• Яким є завдання медіа адвокації? Для цього пригадайте мету вашої 
адвокаційної кампанії.  
• Хто ваша цільова аудиторія і якими є для неї ключові повідомлення? 
Пам’ятайте, що журналісти можуть бути, але не є вашою основною цільовою 
аудиторією.  
• Що саме і як саме ви хочете розповісти журналістам про кампанію?  
• Які медіа матеріали вам потрібні – прес-релізи, інтерв’ю. Чи є у вас 
відповідальний за медіа кампанію?  
• Хто може виступати речником вашої кампанії?  
• З ким треба поспілкуватись, щоб ваші матеріали були розміщені в газету? В 
новинах ТБ?  
• Чи маєте ви систему моніторингу публікацій у ЗМІ про вашу кампанію?  
 
Коли визначена стратегія медіа кампанії, слід подумати про точки входу 
інформації, яку ви збираєтесь донести до вашої цільової аудиторії. Точки 
входу забезпечують максимальне сприйняття нашого повідомлення. При 
виборі точок входу, слід проаналізувати, коли аудиторія готова сприйняти 
наше повідомлення:  



 
 

• Час  
• Місце (бібліотека, аптека, громадських транспорт, паркан чи афішний стовп, 
концерт – у цих місцях ви можете поширювати ваші буклети, наліпки та інші 
інформаційні матеріали)  
• Ситуація та спосіб спілкування з журналістами (прес-конференція, прес-тур, 
особиста зустріч для інтерв’ю тощо)  
• Психологічний стан  
 
Не думайте про канали інформації, поки ви не визначили:  
• Аудиторію – кожна аудиторія надає перевагу якомусь із каналів  
• Ваше ключове повідомлення  
• Точки входу  
• Обмеження у часі  
• Скільки разів вам потрібно передати ваше повідомлення  
• Бюджет  
• Хто вам може допомогти (потенційні партнери)  
 
Комбінація каналів повинна бути ефективною, доступною, канали повинні 
доповнювати один одного. Обирайте канали, які відповідають точкам входу. 
У кожного каналу є свої переваги і недоліки:  
• Телебачення  
• Радіо  
• Брошури, листівки, новини  
• Газети, журнали  
• Інтернет  
• Соціальні мережі  
• Особисті контакти  
• Листи, звернення  
• Плакати, рекламні щити, біл-борди  
 
Важливими є також маркетингові фактори, адже ви просуваєте певну ідею до 
свідомість людей. Отже її потрібно відповідно «упакувати» - назва, складан, 
логотип… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОШУК РЕСУРСІВ НА КАМПАНІЮ 
 
Пошук ресурсів це не тільки пошук коштів на реалізацію кампанії, а й канал 
розповсюдження інформації. 
 
Не починайте кампанію, не маючи достатньо ресурсів! 
 
Які ресурси можуть бути потрібні: 
- підготовка та тиражування поліграфічної продукції 
- розповсюдження поліграфічної продукції 
- оплата підготовки та розміщення матеріалів у ЗМІ 
- Оплата роботи юриста у конкретній сфері 
- проведення зустрічей, круглих столів, нарад 
- організація вуличних масових заходів 
- оплата проїзду, відрядження 
- оплата зв’язку та Інтернету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Створення власного проекту адвокаційної кампанії 
 
Назва кампанії (ключове повідомлення) 
 
 
Територія реалізації (регіон, область, області, місто) 
 
 
Термін реалізації  
 
 
Організація що реалізує проект (може бути декілька, обов’язково вкажіть 
контактні дані) 
 
 
Мета кампанії (чого плануєте досягти) 
 
 
 
Цільова аудиторія (мішені кампанії) 
 
 
Опис проблеми (аналіз ситуації, джерела інформації) 
 
 
 
Необхідні ресурси (де плануєте брати) 
 
 
 
Бюджет (скільки це буде коштувати) 
 
 
План роботи включає заходи, задачі, відповідальні, ресурси, строки 
Результати, що будуть досягнуті (кількісна та якісна характеристика 
очікуваних результатів) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Матеріали, використані при створенні посібника: 
  
«Проведення кампанії з адвокаціі. Посібник» 2004р. створеного за підтримки 
Служби Партнерства EuroCASO у Східній Європі (EuroCASO`s Eastern 
European Partnership Office) 
 
АДВОКАЦІЯ ЯК МЕТОД ВПЛИВУ ( практичний посібник ), Оксана 
Станкевич-Волосянчук, підготовлене за фінансової підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» у рамках проекту «Програма обміну кращими 
практиками у сфері адвокації між ОГС України «Вчимося адвокації» 
 
Матеріали сайту http://www.advohub.org/  
 

 

 


