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➢ Мета: Сприяти залученню експертів до діалогу

з владними інституціями та посилити ВПЛИВ

➢ Завд.1. Надати інформацію, що може бути

у нагоді при діалозі

➢ Завд. 2. Показати приклади нашої адвокації у

4-х сферах (кейси)

➢ Завд. 3. Зацікавити та запросити до

співпраці нових громадських експертів

https://communitylpw.wixsite.com/publish/membership

Мета та основні завдання Посібника

Київ 2023
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Дослідження\

Рекомендації

Вступ.                                     Про Адвокацію
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Розділ 1. Сфера “Цілі сталого розвитку” (ЦСР)  

• Параграф 1. Загальний огляду 
тематики Порядку денного до 
2030 року, 

• Параграф 2. Міжнародні та національні 
платформи, структури та недержавні 
організації, мережі, з якими співпрацює 
Жіноча Професійна Ліга для 
імплементації, моніторингу та адвокації 
цілей сталого розвитку. 

Кейс 1.      та              Кейс 2. 
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Розділ 2. Сфера навчання та освіти дорослих в Україні 

• Параграф 1. Присвячений
короткий характеристиці сфери
навчання та освіта дорослих
(НОД).

• НОД має три ключові сфери
навчання дорослих: грамотність і
початкові навички; безперервна
освіта та професійні навички; а
також виховання і громадянську
освіту та навчання.

• Кейс 3. Навчання та освіта дорослих у
практичних діях.

• Параграф 2. З ким 
співпрацюємо у НОД?
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Розділ 3. Сфера представлення інтересів та розширення прав і можливостей жінок.

• Параграф1. В сфері уповноваження жінок

ми фокусуємося на проблематиці розширення 
прав і можливостей жінок в освітній та 
економічній царині. 

• Параграф 2. Міжнародна та національна 
адвокаційна співпраця за напрямком 
представлення інтересів та розширення 
можливостей жінок.

• Кейс 4. Адвокаційна робота українських жіночих організацій 
у рамках виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно 
до Пекінської платформи дій “Пекін +25”.
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Розділ 4. Сфера європейської інтеграції.
• Параграф 1. Розкриваються загальні

питання та адвокаційні можливості Ліги
в сфері європейської інтеграції.

• Параграф 2. Проєвропейські національні та
міжнародні платформи за участю Жіночої
Професійної Ліги

• Кейс 5. Практичний приклад адвокаційної
діяльності ГО “Жіноча професійна Ліга” за
напрямком європейська інтеграція в умовах
війни.



Олена Лазоренко. Адвокація: практичний посібник для громадських 

експертів. Київ: Видавництво “Стилос”, 2023. 

https://communitylpw.wixsite.com/publish/guide-adv

https://communitylpw.wixsite.com/publish/guide-adv


Ця презентація підготовлено в рамках проєкту “Відновлюємо спроможність 
української жіночої мережі для адвокаційної та аналітичної діяльності”, який 
реалізує ГО “Жіноча Професійна Ліга” через схему регрантингу Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства та фінансується 
Європейським Союзом в рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні.

Зміст презентації  є виключною відповідальністю автора, і жодним чином не 
відображає точку зору Європейського Союзу чи Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства.
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