
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
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онлайн-події

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.

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=IwAR1CkyRDS1m9_LYiqtBPrVKwIqwwsmHjdDLk25gISQyge3R9teQMUISzTP8
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=IwAR1CkyRDS1m9_LYiqtBPrVKwIqwwsmHjdDLk25gISQyge3R9teQMUISzTP8
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=IwAR1CkyRDS1m9_LYiqtBPrVKwIqwwsmHjdDLk25gISQyge3R9teQMUISzTP8
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=IwAR1CkyRDS1m9_LYiqtBPrVKwIqwwsmHjdDLk25gISQyge3R9teQMUISzTP8
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=IwAR1CkyRDS1m9_LYiqtBPrVKwIqwwsmHjdDLk25gISQyge3R9teQMUISzTP8


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.
Реєстрація

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. Реєстрація

26 червня ● Прогулянка Івано-Франківськом
(деталі уточнюються)

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

Український урбаністичний форум 2021 «Після завтра»

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://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fwalk_lviv_pislia_zavtra%3Ffbclid%3DIwAR3iH_lkNGf_kXLrfIcDoMomqpOprXbksIvV6Gii3pDRMhEHkOpTJg3J52Q&h=AT0jAfVEPxNPRsly7eMrjwzGFn_78ykRLtjcG6KyYcVjHIsfyWJuQ0cL9Ct7EvqDN3wcv1PjNHXp2ND5CvxYfPwusZ6SLgp1iBAUf6gsmgTstJ8F1Bb0bXv8h4TggL3a25Nw&__tn__=q&c[0]=AT3FI-KwhpqsuGpgBEsXptmMUltuFF6sbFdrGNJ_jHooYckKVCA1loxjDi40gesmw9dWBNikS3mZGzuZEPUGWrlM00HszI5lZ7gRRD_LzrdtpfDqcxImwRmKPYhtCZYKZFsvC0oMvaXKtzIusu81s7xqSZANJwKyN-LEOBJ8PuL1PqjfBg
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://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fwalk_kyiv_pislia_zavtra%3Ffbclid%3DIwAR0ryigsK7a58M5_-lsmuXG3L7OGKWU0YeC7y0zmigNUGID7sY5PJgJ6Wf8&h=AT1GJh5-0xM7u5lwUaDpvF5KN757zpA9suua7sxJggmLdvegsvomZdRkbDmIGcEzaVhqCNa7HYto5xVbmQMtowTXd1LVNm9MK2k7xfiT_S1A0WIIJvA9Vqcw6Ct38uAJOkqU&__tn__=q&c[0]=AT2o45VsyS-QzQgKMU4667fiqoP7Bd60FfSJMR3OKFjziV_UcK5vUWEDm9r9Wr_xi2412VjDUbDS8xxdV5oC67kOu8EK59diZsSyd_4p790UpKv0hiXHuc4i0g6GYkzBBTPn9TROCsXkaE1uBnQRXiZC
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

