
2 червня, 14:00 ● Після завтра: міста,
джентрифікація, житло

Лекція Матіаша Бернта та обговорення
англійською з синхронним перекладом
українською. Реєстрація

9 червня, 14:00 ● Після завтра: міська
мобільність

Під час цієї дискусії ми спробуємо розглянути
міську мобільність у глобальному контексті разом
з експерт_ками з ГО «Екодія». Реєстрація

16 червня, 14:00 ● Після завтра: трансформація
академії для розвитку міст

Разом з Центром урбаністичних студій поговоримо, які
трансформації в академії у сфері міського розвитку
потрібні в Україні. Реєстрація

23 червня, 14:00 ● Після завтра: культурні
простори і дозвілля у місті

Разом з 39.9gallery поговоримо про те, якими мають бути
стратегії розвитку культурної політики у місті. Реєстрація

30 червня, 18:00 ● Після завтра: публічні
простори, демократія, солідарність

Лекція Хашейра Бейджі англійською без перекладу. 
 Поговоримо про публічний простір і різні групи у
ньому. Реєстрація

17 червня, 11:00 ● Нетворкінг для
представни_ць сфери місцевого розвитку

Подія для знайомства і мережування для
активіст_ок з Україні, Німеччині, Польщі, Білорусі та
Франції. Робоча мова — англійська. Реєстрація
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онлайн-події

нетворкінг

https://www.facebook.com/events/1429092954136247/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1881310455310942%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_UaKeA8rlO3-_2kr7zhISTIxkGFTIPHwbJ7ZfYNVg77eXg/viewform?fbclid=IwAR3a3coa_ZFtxZgIMs9BCG3V7PhAbuqP8KNL84nSMjLshJ5bFi2BfPdHrhc
https://www.facebook.com/events/296465465445324/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1881310455310942%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_UaKeA8rlO3-_2kr7zhISTIxkGFTIPHwbJ7ZfYNVg77eXg/viewform?fbclid=IwAR3a3coa_ZFtxZgIMs9BCG3V7PhAbuqP8KNL84nSMjLshJ5bFi2BfPdHrhc
https://www.facebook.com/events/944683979704730/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1881310455310942%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_UaKeA8rlO3-_2kr7zhISTIxkGFTIPHwbJ7ZfYNVg77eXg/viewform?fbclid=IwAR3a3coa_ZFtxZgIMs9BCG3V7PhAbuqP8KNL84nSMjLshJ5bFi2BfPdHrhc
https://www.facebook.com/events/376307983763352/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1881310455310942%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_UaKeA8rlO3-_2kr7zhISTIxkGFTIPHwbJ7ZfYNVg77eXg/viewform?fbclid=IwAR3a3coa_ZFtxZgIMs9BCG3V7PhAbuqP8KNL84nSMjLshJ5bFi2BfPdHrhc
https://www.facebook.com/events/4359437220733216/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_UaKeA8rlO3-_2kr7zhISTIxkGFTIPHwbJ7ZfYNVg77eXg/viewform?fbclid=IwAR3a3coa_ZFtxZgIMs9BCG3V7PhAbuqP8KNL84nSMjLshJ5bFi2BfPdHrhc
https://www.facebook.com/events/190641742939735/
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSegDyBV31UYvj2NYAJU1kn8Oc1QsHcXihLiSf2m57gGyY_NpQ/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR2IJ5jGQ-W13jTo3Uv_EnODGqjD_akhb7zmzlzWKFNKC52Cnsd_lW5nZwo


5 червня, 11:00 ● Право на місто у «креативному
місті». Прогулянка у Львові

Екскурсію проведе дослідниця житла Альона Ляшева. Під
час прогулянки ви також зустрінетеся з дослідницею
джентрифікації Оленою Гуленок.

12 червня, 10:00 ● Право на місто: сьогодні, після
завтра, завжди. Прогулянка Києвом

Як громаді повернути собі це майбутнє та право на
місто? Екскурсію проведе географ і аналітик Cedos Павло
Федорів.

26 червня ● Озеро у моєму дворі.
Велопрогулянка в Івано-Франківську

Чи готові мешкан_ки до нових гостей у своїх дворах?
Екскурсію проведуть Анна Пашинська та Марта Буряк
(MetaLab). Реєстрація

19-31 липня ● «Сафарі для громад», квест-гра

Програма передбачає: проходження онлайн-
навчання щодо природоорієнтованих рішень,
дизайн-мислення, партисипації; індивідуальні
консультації від експертів;
участь у мінігрупових польових дослідженнях
проблем окремої місцевості міста.

Гра розроблена Лабораторією інноваційного
розвитку ПРООН в Україні та вдосконалена ГО
«ПЛАТО» і Фондом захисту біорізноманіття України.

Реєстрація незабаром

1-30 червня ● Ne travaillez jamais. Виставка про закриття просторів і прекарність праці в культурі
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виставка

прогулянки квест-гра

https://www.facebook.com/events/480182333299716/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1881310455310942%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/917286105757076?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1881310455310942%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2802401853345463/?ref=newsfeed
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtJgns5TucZCJUKRSu9vYXRfIpRKDdmDklRx5-ZEHkIhm0Vg/viewform?fbclid=IwAR2MDyyBBc0Mqb7C3if6_PKfId-ITT9SAC3wrPftnenYAuYx6sQ4uoTsZEY
https://www.facebook.com/events/247314757179585/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1881310455310942%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

