
ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ДІЯЛЬНОСТІ АЮКУ

Керівники юридичних клінік Студенти-правники

Правничі професійні Асоціації Керівники ВНЗ

Соціально-вразливі верстви 
населення

Зацікавлені органи державної 
влади

Правозахисні організації Донорські організації

Засоби масової інформації

СТРАТЕГІЧНА МЕТА (IMPACT):
Забезпечення дотримання юридичними клініками високих 

стандартів практичної підготовки нового покоління правників, 
готових до викликів сучасного суспільства

МЕТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ (OUTCOME):
Юридичні клініки є впізнаваними, а Асоціація юридичних клінік 

України пов’язується із вираженням їхніх думок 

ЦІЛІ (GOALS):

1. Усі учасники юридичної клінічної спільноти знають про 
організаційні процеси АЮКУ і можу брати у них участь; 

2. Налагоджені інструменти (сайт, розсилка, соц.мережі,  
реєстр АЮКУ) внутрішньої комунікації АЮКУ; 

3.  Позитивна впізнаваність в освітянській та юридичній спільноті  

Комунікаційна стратегія АЮКУ на 2018-2020 роки

Сторінка у Facebook:
facebook.com/ 

AssociationLegalClinicsUkraine

Корпоративний 
e-mail:

as.lc.ukraine@gmail.com 

Веб-сайт:
legalclinics.in.ua

Закрита група у Facebook 
facebook.com/groups/

AssociationLegalClinicsUkraine

Google-група 
(розсилка)

КОМУНІКАЦІЙНІ 
РЕСУРСИ 

АЮКУ



План реалізації комунікаційної стратегії АЮКУ на 2018-2020 рр.

ЦІЛЬ1: Усі учасники юридичної клінічної спільноти знають 
про організаційні процеси АЮКУ і можуть брати у них участь

ЗАВДАННЯ ІНДИКАТОРИ

Впорядкування  
та доопрацювання 
сайту

u матеріали відповідають розділам
u англійська версія, якщо вона є – 

відповідає змісту українського 
контенту, навіть, якщо це анотація

u зрозуміла логіка розміщення та 
легке сприйняття інформації (візуа-
лізація)

u можливість пересилання на зов-
нішні сторінки юридичних клінік з 
сайту

Розроблення інфогра-
фіки (візуалізованого 
контенту) про розпо-
діл обов’язків членів 
Правління, напрями 
діяльності АЮКУ

u На сайті АЮКУ опублікована 
актуальна та зрозуміла (така, що 
легко сприймається) інформація 
про:
• склад Правління АЮКУ, функціо-

нальні обов’язки його членів,
• напрями діяльності та активність 

Асоціації 

Вчасне розміщення 
інформації по заходах 
(прес-анонс, прес-
реліз, 3 партн. сайти) Щоквартальні/кожні чотири 

місяці звіти про розміщення 
новин щодо діяльності ЮК та 
Асоціації, рішення Правління 
та співпрацю АЮКУ з іншими 
партнерами 

Вчасне інформування 
про рішення Правління 

Інформування про 
діяльність АЮКУ,  
про співпрацю  
з партнерами

Поширення кращих 
практик після  
3-5 моніторингів

3 аналітичні звіти за результатами 
моніторингів (в розділі Діяльність  
на сайті + найцікавіше – на сторінці)

Розміщення банеру 
АЮКУ на сайтах ЮК

Статистичні дані про розміщення 
банеру (з урахуванням маркетинго-
вих політик університетів) – не менше 
20 ЮК розмістили банери на своїх 
сайтах/сторінках

ЦІЛЬ 2: Налагоджені інструменти (сайт, розсилка, соц.мережі,  
реєстр АЮКУ) внутрішньої комунікації АЮКУ

ЗАВДАННЯ ІНДИКАТОРИ

ЮК інформують про 
свою діяльність

Автоматичний підрахунок активностей ЮК на сайті, 
дайджести огляду публікацій – не встановлюється 
мінімальний індикатор активності 

Реєстр та мапа  
на сайті АЮКУ  
в актуальному стані

Мапа та реєстр оновлюються відповідно до оновлень 
реєстру; налаштоване пересилання на сторінку ЮК;  
ЮК, які пройшли моніторинг мають особливі  
відмітки на мапі 

Інтерактивний ка-
лендар подій на сай-
ті із прив’язкою до 
Google-календаря 

Функціонуючий інтерактивний календар, в якому 
відображається інформація про майбутні події.  
В подальшому ЮК матимуть технічну можливість 
самостійно заносити дані в календар. 

Активне та стабільне  
функціонування 
внутрішнього 
ресурсу (бек-енд) 
сайту 

u На існуючому веб-сайті АЮКУ є можливість 
публікувати тексти консультацій/історій успіху,  
в тому числі – й щодо успішних випускників ЮК

u Працівники юридичних клінік з різних регіонів 
публікують кейси зі своєї практики та коментують 
приклади інших – 1 кейс на місяць

1 раз на рік інформу-
вати про наявність 
сторінок ЮК в соц.
мережах із заохо-
ченням підписувати-
ся на ці сторінки 

Розіслані 3 листи із інформацією про сторінки  
ЮК в соц.мережах

Закрита група  
та сторінка  
у Facebook активно 
функціонують

u Група в ЮК (не менше 52 ЮК представлені); сторінка 
– не менше 200 підписників (до кінця 2018 року);  
не менше 400 підписників (до кінця 2020 року) 

u Інформація на цих ресурсах оновлюється відпо-
відно до подій, які відбуваються в мережі (згідно 
узгоджених підходів щодо відбору інфоприводів)

u Юридичні клініки вміють відбирати якісні 
інфоприводи та розміщують актуальну інформацію 
про свої заходи на інформаційних ресурсах АЮКУ, 
дотримуючись підходів щодо обрання відповідного 
авторського стилю

ЦІЛЬ 3:  Позитивна впізнаваність в освітянській 
та юридичній спільноті

ЗАВДАННЯ ІНДИКАТОРИ

Забезпечення 
ефективної 
візуалізації (легкої 
впізнаваності), 
маркетингу  
в мережі ЮК 

Аналітична записка щодо виявлення 
зацікавленості серед ЮК на розробку елементів 
бренд буку (надіслана до обговорення 
Правлінню до 30.08.18) 
Створення бренду АЮКУ  (до 30.12.2019)
Створення бренд буку до 30.12.2020

Здійснення 
брендування 
своїх заходів 

Розробка брендів (ключові слова, стиль) для 
унікальних заходів АЮКУ (шкіл, дебатного 
турніру, Олімпіади тощо) – до 30.12. 2020 р. 

Запровадження 
єдиного 
авторського 
стилю  
в мережі ЮК

Розсилання для ЮК інструкції із базовими 
правилами написання новин (прес-анонсів,  
прес-релізів; їх розміщення (в тому числі – 
пояснення того, що розміщується в закритій 
групі, на сайті, відкритій сторінці); правила 
використання хеш-тегів, стилі написання) 

Систематичні опи-
тування цільових 
груп на предмет 
обізнаності із  
діяльністю АЮКУ

1 раз на рік підготовлені та опубліковані  
(на закритих або відкритих ресурсах) аналітичні 
записки із описом результатів опитування

Створення 
позитивного 
іміджу організації 

Запроваджена щотижнева рубрика, спрямована  
на популяризацію юридичного клінічного руху  
(н-ад: цитати; цікаві факти про ЮК тощо) – роз-
міщено не менше 30 цитат до кінця 2018 року 
і далі  

Формування 
списку контактів 
партнерів 
Асоціації та ЗМІ;  
інформування 
партнерів про 
головні новини 
в діяльності 
Асоціації

u Створено “портфель” контактів із національ-
ними та іноземними партнерами (з особами, 
безпосередньо відповідальними за комуніка-
цію, або з лідерами партнерських організа-
цій)

u Створено “портфель” ЗМІ, з якими регулярно 
співпрацює АЮКУ

u Щороку розіслано щонайменше один дай-
джест (україно- та англомовний)

u Інформація про важливі заходи/діяльність 
АЮКУ розміщується як мінімум на трьох 
партнерських ресурсах


