СОЦІАЛЬНА ФРАНШИЗА

АРТ ХАКАТОНУ
КУЛЬТУРНИЙ КОД МІСТА

* ГАЙД З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДІЇ
У ВАШОМУ МІСТІ

Місто - джерело інформації

Інформація - це красиво
Торік команда «Гараж Генг» запустила проект «Код міста», основна мета
якого – проявити творчий потенціал міст та наблизити їх сталий розвиток. Ми
впевнені, що сталість міст можлива через ефективну колаборацію, створення
умов для самовираження та включеності містян у міський розвиток.
партне
У 2015 року наша команда спільно з партнерами
провела три
арт-хакатони: у Києві, Дніпропетровську та Івано-Франківську. Кожна така
подія супроводжувалась аналізом міста під час підготовки та в процесі її
проведення. Після кожного арт-хакатону ми розбирали його на частини –
запитували себе, що вдалося і що варто скоригувати? В цьому гайді ми
систематизували усі наші висновки.
Ми отримали ряд запитів на провед
проведення арт-хакатонів в інших містах.
Часових, людських і фінансових ресурсів ми не маємо, щоб приїхати у кожне
місто. Тому пропонуємо місцевим спільнотам взятися за організацію подій
самостійно, скориставшись нашим досвідом, підтримкою та консультаціями.
Цей гайд допоможе об’єднати людей, яким цікаво експериментувати з
новими ідеями та наблизитися до втілення задуманого у своєму місті, а
також професіоналів, яким не байдуже майбутнє їхнього краю.
Прочи
Прочитайте, будь ласка, інформацію гайду, і якщо відчуваєте, що готові
взятися за організацію арт-хакатону, заповнюйте анкетну форму.
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Що таке арт-хакатон
Культурний код міста?
«Для мене "Культурний код міста" полягає в тому,
що в місті за одним столом зібралися інженери та
гуманітарії, екологи та бізнесмени. Люди з різних
секторів зустрічаються та генерують рішення на
перетині цих сфер»
Ірина Соловей, президентка «Гараж Генг»
«Для міста і людей подія формату арт-хакатону як
колективний тренажер. Усі підкачують м’язи
творити, вигадувати та співпрацювати. Ті, хто
задумали проекти, можуть у дружньому середовищі
отримати зворотній зв’язок на ідею та скласти
план переходу до дій. Ті, хто вже працює над своїми
проектами, можуть пропрацювати нові аспекти,
зробити проект більш об’ємним та реалістичним. Ті, хто мають знання, досвід
і готові ними ділитися - мають простір допомогти іншим. Атмосфера
навчання, взаємообміну, довіри і фану дуже важлива, і це той виклик, який має
хакнути організатор події»
Віта Базан, координаторка програми «Код міста»

36 годин – 4 виклики
Арт-хакатон «Культурний Код Міста» – це інтенсивний процес прототипування
ідей, посилення проектів, поглиблення границь розуміння міста через
спілкування, навчання, обмін досвідом та пошук нових форм реформування
наших міст.
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Арт-хакатон працює
із чотирма викликами:
Відтворення мистецтва через діджитал-формати та інтерактивні технології та
можливість розвивати публічні простори, надихати мешканців міста та
створювати нові способи комунікації між ними з їх допомогою.

Нові інструменти та рішення, що розказують історії про місто, допомагають
розуміти простір та культуру краю. Спорияння інтеграції музеїв та архівів у
творче життя міста за допомогою сучасних технологій.

Використання даних, які генерує місто, для розумного стратегування та
зручної навігації. Що ми називаємо якісними даними в культурі ? Як дані про
культуру міста можна використати для його творчого розвитку?
Креативний активізм та розумний урбанізм заради людиноорієнтованого
життя у місті. Яким чином результати досліджень потенціалу міста можуть
налагодити взаємовигідну співпрацю між творчими спільнотами, містянами і
владою. Формати, в яких громадяни можуть сприяти прийняттю прозорих
рішень міською владою.

– безліч ідей
Приклади того, як можна працювати із запропонованими викликами у
практичній площині, читайте Теми для хакерів. А також пропонуємо
ознайомитися із проектами, над якими працювали команди в
Івано-Франківську, Дніпропетровську та Києві.
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Формат
Розробка програми

?
Завдання Дослідити контекст

Оптимальна тривалість арт-хакатону – 36 годин (без урахування лекторію).
Найкраще виділити на подію два-три дні з п’ятниці по неділю, плавно
розподіливши активності:
П’ятниця – марафон-лекторій з чотирьох лекцій, які торкаються кожного з
чотирьох викликів.
Субота, неділя – арт-хакатон: робота із прототипування ідей, менторство,
інтенсивне спілкування, презентація проектів, нагородження переможців та
святування спільної перемоги.
З нашого попереднього досвіду, ми виокремлюємо основні організаційні
частини, які потрібно мати у програмі арт-хакатону. Подію слід почати з
привітання від організаторів зазначивши, що чекає учасників та чим
особлива ця подія.

ПРОГРАМА
(узагальнена)

Ваше завдання як організатора на етапі підготовки проекту – дослідити
контекст власного міста. Відповісти на питання: чи є у місті потенційні
«соціальні хакери»: дизайнери, архітектори, програмісти, художники та люди
мистецтва, активісти, проектні та культурні менеджери, аналітики,
прогресивні державні службовці, кретивні підприємці, які хочуть і готові
попрацювати над проектами для міста? Чи є в місті музеї та галереї, яким
цікаво працювати з новими форматами? Чи є міські простори, які можуть
ст
стати новими точками тяжіння мешканців? Яка інтенсивність співпраці між
різними представниками громади і чи готові вони об’єднуватися заради
сталого розвитку міста та свого комфорту в ньому?
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Лекторій
1. Лекторій-марафон – чотири лекції у форматі коротких доповідей на 40-45
хв на тему кожного з викликів. Можна запросити експертів з інших міст та
одного-двох локальних. Дайте час на питання-відповіді після кожної лекції.
Рекомендуємо проводити його у п’ятницю ввечері. 4 год

Відкриття
2. Відкриття, надихаючі промови, правила – перша частина арт-хакатону,
на якій передбачена реєстрація учасників. Ви можете запропонувати комусь
із лекторів-менторів виступити з короткими надихаючими презентаціями на
15хв про майбутнє міст, цікаві проекти крисні інструменти командної роботи.
Достатньо 2-3 спікерів. Залиште 20 хв на те, щоб ведучий хакатону /
фасилістатор проговорив правила роботи та програму. 1 год
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Пітчінг
3. Пітчинг ідей – презентації ідей учасниками, які хочуть зібрати команду та
попрацювати над проектами. У пакеті кожного учасника має бути картка, де
він може написати назву ідеї. Цю картку учасники розміщують на дошці ідей
перед презентаціями. Ведучий має слідкувати за регламентом презентацій –
3 хв, та запропонувати слухачам поставити уточнюючі питання. Відділіть на
дошці ідей місце для ідей, що вже було презентовно.

Формування команд
4. Кава-брейк та формування команд – зробіть півгодини кава-брейку.
Ведучий має наголосити, що цей час потрібно використати для спілкування,
сформувати команду або приєднатися до ідеї, яка вам імпонує. 30 хв
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Прототипування
5. Прототипування – командна робота над посиленням проектів або
розробкою прототипів рішень. На наших подіях було два воркшопи: 1)
воркшоп «Від ідеї до прототипу»* ; 2) воркшоп «Тактичний урбанізм»**, а
також окрема вільна зона хакатону.
* Воркшоп «Від ідеї до прототипу» – робота команд з фасилітатором для
поглиблення ідей за методикою “дизайн мислення”. Команди розбирають
етапи розробки ідеї та вчаться ставити правильні запитання: (1) пошук (як
шукати потреби?); (2) інтерпретація (як їх інтерпретувати?); (3) генерація (як
створити ідею?); (4) експеримент (як її випробувати?); (5) еволюція (як її
покращити?). 4-5 год
** Воркшоп «Тактичний урбанізм» – робота з локацією міста, де у формі
командної взаємодії досліджуються можливості якісних змін у структурі
громадських зон та розробка ідей з благоустрою у місті. Результат воркшопу
- колективно вироблене архітектурне рішення.
Вільна зона хакатону – місце, де команда може працювати над своїм
проектом без участі у воркшопах.
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Менторство
6. Робота з менторами – це час, коли кожна з команд може поспілкуватися з
експертами. Підготуйте файл із профілями менторів (короткою інформацією)
для того, щоб кожна команда могла підготувати питання тому чи іншому
ментору. Координатор хакатону може презентувати присутніх менторів для
команд. Ведучий має слідкувати, щоб команди поспілкувалися з якомога
більшою кількістю менторів. 2 год в суботу та 2 год в неділю.

Підготовка презентацій
7. Підготовка презентацій – команди фіналізують свою роботу та готують
презентації. Ви можете підготувати перелік того, що має бути у презентації.
Добре, якщо перед презентаціями ви провітрите приміщення та підготуєте
його до презентацій. Ще краще – якщо фінальні презентації будуть
відбуватися в іншому приміщенні, наприклад, там, де були лекції. 1 год
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Презентація
8. Презентація проектів, визначення переможців – заключна частина
арт-хакатону. Кожна з команд представляє свої проекти менторам та
аудиторії, відповідає на запитання. Журі визначає переможців серед
презентованих проектів. 2 год

Святкування
Основним у розробці програми має бути дотримання теми
арт-хакатону та заявлених чотирьох викликів.
До прикладу, таймлайн програми арт-хакатону «Культурний Код міста».

Нагородження
9. Нагородження переможців, святкування – журі презентують преможців,
після чого добре влаштувати драйвову вечірку або відпочити в
лаунж-атмосфері. 2 год
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Дизайнер – розробляє візуальну частину заходу.
Зв’язковий з громадськістю / SMM-менеджер
SMM-м
– відповідає за поширення
анонсів події онлайн та офлайн, контактує зі ЗМІ та організовує інтерв’ю з
учасниками та гостями, бере на себе прес-кліпінг та пост-комунікацію зі ЗМІ.
SMM-менеджер займається створенням події у соціальних мережах,
розробляє план постів до, під час та після події, займається трансляцією події
через соціальні мережі.
Команда помічників / волонтери – задіяні у зонуванні, обладнанні простору,
реєстрації учасників арт-хакатону допомагають із задачами, які можуть
виникати під час події.

Команда Організаторів
Головний елемент арт-хакатону – команда організаторів, яка займається
усім вище та нижче зазначеним у цьому гайді. До команди організаторів
входять:
Координа арт-хакатону – людина, яка займається плануванням формату,
Координатор
розробкою програми, спілкуванням з гостями арт-хакатону, вибором локації,
розподілом бюджету, створенням онлайн-форми для реєстрації учасників.
Координатор може брати на себе функцію фандрайзингу або делегувати
пошук фінансування відповідальній за це людині. На події – координацією
графіку, зустріччю гостей, розрахунком з менторами, лекторами та
фасилітаторами. Бажано, щоб координатор мав попередній досвід у
ор
організації подібних подій.
Адміністратор події – відповідальний за забезпечення події необхідними
речами: формує пакет учасника, закупляє канцелярські товари, організовує
друк, опікується харчуванням, займається логістикою додаткових меблів (за
потреби).
Технік – займається забезпеченням безпровідного Інтернету, освітлення,
звуку, техніки для презентацій проектів та лекторів тощо.
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Модератори та Експерти
Ведучий – людина, яка розпочинає та завершує подію. Тому бажано, щоб це
була стороння запрошена особа з вміннями публічного виступу та знаннями у
даній сфері, яка має досвід та авторитет серед учасників арт-хакатону.
Основним завданням ведучого є проведення лекцій, презентація проектів,
оголошення результатів і нагородженням переможців. Ведучий може бути
фасилітатором воркшопу «Від ідеї до прототипу».
Фасилі
Фасилітатор – дуже важлива людина на арт-хакатоні. Вона тримає динаміку
події, слідкує за чіткістю дотримання часу відповідно до програми заходу,
фасилітує воркшоп «Від ідеї до прототипу», влаштовує чек-поїнти команд із
менторами та превіряє, чи команди підготували фінальні презентації. Це має
бути людина, яка розуміється на проектному менеджменті та є гарним
лідером, щоб координувати роботу значної кількості людей.
Якщо ви маєте на приміті таку людину у своєму оточенні, ви маєте
проговорити з нею її роль. Хороший фасилітатор арт-хакатону є вашим
помічником і запорукою того, що подія буде результативною, а учасники
залишаться задоволеними.
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Лектор – запрошений експерт, який проводить лекцію під час марафону
лекцій. Кожному із запропонованих викликів події має бути присвячена
лекція. Це може бути як широкий погляд на тему з презентацією практичних
кейсів, так і фокусоване аналітичне дослідження чи практичний досвід.
Лектор може виступати у ролі ментора наступного дня, допомагаючи
проектам порадами. На арт-хакатоні присутні чотири лектори за кожним з
викликів.

Ментор – запрошений експерт, який має досвід у сферах, дотичних до
викликів арт-хакатону, та виступає у ролі помічника проектів на етапі
прототипування. Формат менторства – це зазвичай свіжий погляд на проект,
над яким працює команда. Задача ментора – звернути увагу на додатковий
аспект, показати тему або середовище об'ємніше, або задати правильні
питання. На латині є поняття sapienti sat, коли «розумним достатньо»
отримати інсайт, щоб рухатися далі. Важливо обирати менторів з різних сфер,
це дасть змогу командам більш об’ємно поглянути на свої ідеї та проекти.
Переглянути профайли менторів. Експерти, яких ви запрошуєте менторити
проекти, можуть не розуміти своєї ролі, особливо якщо вони не пов’язані зі
сферою ІТ. Тому в нагоді може стати менторський тулкіт. Запрошуйте менторів
на конкретні години. Попередьте команди про важливість їхньої присутності
в цей час, оскільки для них це шанс побудувати майбутні партнерства. А
також попереднє спілкування із проектами впливає на рішення
менторів-суддей на фінальній презентації.

Судді – консорціум експертів, які присутні на презентації проектів по
завершенню арт-хакатону. Вони обирають проекти-переможців. Суддями
можуть бути лектори і ментори. Цінність менторів серед суддів в тому, що
вони можуть оцінити прогрес проекту під час арт-хакатону. Ви повинні
розповісти суддям про винагороди та особливість їх розподілу, а також
забезпечити критеріями оцінки проектів. Варто подбати про те, щоб судді
перед презентаціями отримали форми з критеріями оцінки.
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Локацiя та Зонування
Формат арт-хакатону передбачає поділ локації на зони
Зона для лекторію / презентації проектів – велика кімната, у якій
арт-хакатон розпочинається з привітання всіх учасників та марафону лекцій і
закінчується презентаціями учасників, нагородженням та святкуванням.
Бажано, щоб виділений під лекторій простір був автономним, щоб уникнути
шуму, або ж призначеним для проведення публічних подій.
Основними елементами зони є:
– наявність достатньої кількості стільців для слухачів лекторію;
– проектор для презентацій проектів;
– світлове та звукове обладнання (дуже важливо – мікрофони, колонки)
Зони для прототипування / практичного воркшопу – кімната чи окремий
простір, який повністю підготовлений для активної роботи команд.
Важливо передбачити:
– достатню кількість столів;
– наявність різних видів сидінь – від стільців до м’яких крісел / диванів для
прототипування та відпочинку;
– принаймні один подовжувач для кожної команди;
– безперебійний швидкий Wi-Fi;
проек для практичного воркшопу та перегляду проектів команд;
– проектор
– столики зі снеками, енергетичними напоями, кавою та чаєм.
Зона харчування та відпочинку – окремий простір для кава-брейків та
повноцінних прийомів їжі. Бажаним для локації є наявність кафе чи кухні, що
забезпечить учасників не тільки снеками або піццою, але й гарячими
стравами
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Логістика
Перед арт-хакатоном продумайте логістику заходу до
найменших дрібниць.
ЗОНА ДЛЯ ЛЕКТОРІЮ

ЗОНА ДЛЯ ПРОТОТИПУВАННЯ

Wi-Fi – важливо заручитися підтримкою локального провайдера, який
надасть роутери високої потужності та швидкісний Інтернет для того, щоб
робота команд була максимально продуктивною.
Харчування – потурбуйтеся про те, щоб забезпечити учасників харчуванням,
водою та кавою. Мінімальний розрахунок води на учасника – два-три літри на
добу. Харчування:
– два обіди, дві вечері, один сніданок, кава-брейки – продумайте повноцінне
триразове харчування для усіх, хто бере участь у заході; їжу важливо
замовляти заздалегідь з розрахунку більшого, ніж запланована кількість
учасників;
– снеки та перекуси для команд – арт-хакатон передбачає, що команди
учасників активно розробляють ідеї, тому потребують постійної підзарядки;
це можуть бути печиво, шоколад, фрукти та все, що заряджає енергією;
– безперебійний доступ до кави та енергетичні напої вночі для підтримання
високої продуктивності команд;
ріш
– піца – швидке калорійне рішення
для нічного прийому їжі. Важливо
підготувати контакти піцерії та зробити замовлення заздалегідь на визначену
годину, наприклад, 00:00.
Розміщення запрошених гостей – подбайте про житло для експертів.
Бажано резервувати готель заздалегідь та керуватись ще й зручністю
розташування.
Доїзд гостей – подбайте про забезпечення гостей квитками або ж
запропонуйте компенсувати витрати по закінченню заходу.
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ЗОНА ХАРЧУВАННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
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Бюджет
Загальний бюджет події варто складати виходячи з
можливостей та масштабів арт-хакатону
(додаємо бюджет арт-хакатону у допомогу):
Вина
Винагорода
роботи менторів, лекторів та фасилітаторів – ми радимо
закласти у подію оплату роботи запрошених гостей (можливий варіант, коли
запрошені гості відмовляються від гонорару, в разі чого пропонуйте їм
використати кошти на власний розсуд, наприклад, на користь якогось з
проектів).
Ор
Організаційні
витрати – сюди закладайте витрати на проживання та
транспорт експертів, оренду обладнання, поліграфічні витрати, закупівлю
канцтоварів.
Виготовлення пакету учасника – продумайте пакет, у якому будуть речі,
потрібні учасникам впродовж арт-хакатону, як ручка, олівець, блокнот.
Харчування учасників – важливо забезпечити усіх їжею та напоями вчасно
та у достатній кількості.

Фандрайзинг
Фінансування арт-хакатону може складатись з декількох
частин:
Власний внесок – певна сума коштів, яку буде закладено на проведення
арт-хакатону від вас особисто чи вашої організації. Потрібно розуміти одразу,
якою буде ця сума, для того щоб залучити решту коштів чи ресурсів.
Гранти від фондів. Отримання такої підтримки може бути тривалим
процесом, проте грант може забезпечити як усі витрати арт-хакатону, так і
винагороди для переможців.
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Спонсорська та партнерська допомога – залучення коштів та негрошової
допомоги для проведення заходу від місцевих меценатів чи організацій.
Потрібно скласти список потенційних локальних партнерів, які розділяють
ваші цінності та можуть стати друзями заходу. При цьому, домовлятись
можна як про грошову, так і не грошову допомогу. Наприклад, локацію може
бути надано безкоштовно на умовах взаємного рекламування. Харчування
для учасників може бути надано за знижкою за домовленістю з рестораном
чи кафе, та ін.
Фондування на Спільнокошті. Ви можете частину з грошей на арт-хакатон
збирати за допомогою Спільнокошт-кампанії. Чому? Це забезпечить
потрібний розголос та заохотить місцеву громаду підтримати цікаву ініціативу
у вашому місті.

Винагороди Переможцям
Пам’ятайте про своїх переможців!
Дуже важливим є гідно нагородити найкращі команди за креативні і
життєздатні ідеї та прогрес на арт-хакатоні. Нагородами можуть бути:
Грошові призи. Розмір яких ви можете визначити самі. Ці винагороди
можуть бути надані спонсорами, партнерами чи вашою організацією. На
наших арт-хакатонах були гранти від фонду Pact в Україні на підсилення
проектів. Команди могли використати фінансування на розвиток.
Додаткові бонуси. Це можуть бути негрошові винагороди, надані вашими
партнерами. Наприклад, на київському арт-хакатоні Центр сучасного
мистецтва та видавництво Huss подарували книги. У Дніпропетровську I
coworking HUB подарував сертифікати на певну кількість годин роботи у
креативному просторі та доступ до мережі коворкінгу. Цими бонусами можна
заохотити команди, які добре попрацювали, проте не стали переможцями.
Сертифікати. Задизайнуйте сертифікати про винагороди у стилі
арт-хакатону, які зможете вручити разом із суддями для переможців.
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Просування
SMM події
Найважливіше у просуванні вашої події – почати якомога раніше та
охоплювати якомога більше комунікаційних каналів. Заручіться
підтримкою як місцевих, так і регіональних чи всеукраїнських ЗМІ.
To–Do–List:
– Почніть підготовку онлайн-комунікації за шість тижнів до дати події
оффлайн.
– Запустіть сторінку події з основною інформацією про подію.
– Сплануйте комунікацію. Потрібно з’ясувати, яка кількість постів, коли, у якій
послідовності та на яку тему має з’явитися на сторінці події, аби гостям було
максимально комфортно прийняти рішення про відвідування події. Краще це
зробити у Excel-таблиці, завантажити на Google-диск та дати доступ до неї
усій команді, щоб кожен орієнтувався та був готовий до того, що у нього
попросять дизайн, текст, матеріал для контенту, рішення стосовно зони
відповідальності.
– Створіть естетично привабливий дизайн. П
Подія має бути гарно оформлена.
Так вона викликає більше довіри та видається надійною, важливою,
привабливою.
– Опублікуйте чотири–п’ять стартових постів з найважливішою інформацією,
що зацікавить аудиторію: теми, гості, локація, ексклюзив, проблема.
– Попросіть усіх учасників команди та ваших друзів, що можуть цікавитися
подією, запросити на сторінку подію своїх френдів.
– Пишіть коротко та вичерпно.
– Пишіть про підготовку події та діліться натхненними фотокартками вашої
команди.
– Розігруйте на сторінці подарунки, квитки, книги, каву у кав’ярні, вигадайте
будь-які розваги, щоб активізувати аудиторію події онлайн.
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– Попросіть написати про подію у місцевих виданнях та попросіть про
поширення анонсу у спільнот на Facebook чи Vkontakte.
– Пишіть до самого старту події, аби люди не забули про подію.
– Запустіть рекламну кампанію на Facebook.
– Пишіть під час події для тих, хто хотів, але не потрапив на неї.
– Робіть фотозвіт.
йо після події на сторінку організатора та сторінку події.
– Викладіть його
– Запитайте у людей про зворотній зв’язок у форматі анкетування та зробіть
висновки.
Never-Do List:
– Не зникайте з ефіру. Пишіть щодня.
д (ближче до події можна частіше),
– Не пишіть більше двох постів у день
інакше ви набриднете нотифікаціями людям і вони будуть ігнорувати новий
контент.
– Не ускладнюйте. Пишіть простими словами. Розповідайте, як другу.
– Не ігноруйте повідомлення та коментарі людей.
– Не пишіть об’ємні пости. Пишіть вичерпно, але креативно.
п
Відкладіть подію,
якщо не встигаєте реалізувати онлайн-комунікацію на
належному рівні.
Наша команда робила статті про подію під час хакатону. А також серію
невеликих інтерв’ю з дніпропетровцями та франківцями напередодні
арт-хакатонів у їх містах. Це допомогло дослідити контекст міста та
підтримувати комунікацію у соціальних мережах. Як організатор, ви можете
вигадувати власні форми комунікації події.
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Пакет Учасника
Необов’язковий, проте приємний подарунок кожному з учасників
арт-хакатону. Добре, коли у пакеті учасник може знайти корисні речі, які
знадобляться під час арт-хакатону, проте розумний креатив у дизайні цих
речей також вітається. До нашого пакету учасника входили креативний
блокнот та наліпки «Код міста», олівець та листівки «Великої ідеї» у
крафтовому пакеті з патерном «Коду міста».

Дитяча Програма

Використання дизайнерських
матеріалів / Брендинг
Візуальне має значення. Ми радимо залучати дизайнера для розробки
візуальних матеріалів для арт-хакатону. Якщо ви долучаєтеся до програми
соціальної франшизи арт-хакатону «Культурний Код міста», «Гараж Генг»
просить використовувати логотипи програми «Код міста» та ГО «Гараж Генг».
Завантажити бренд-бук.
реком
Для зручності ми розробили рекомендації
по дизайну візуального контенту.
Тобто у вас є варіанти: розробляти власний стиль із викорстанням наших
логотипів або використовувати наш стиль, слідуючи рекомендаціям. Доступ
до файлів у форматі .psd ви можете отримати, написавши нам на
arthack@kodmista.com.ua.

Поки батьки працюють над соціально важливими речами на арт-хакатоні, ви
можете передбачити міні-програму навчання та розваг для дітей учасників.
За нашим досвідом, ми робили акцент на тематичні воркшопи, які поєднують
освіту та розваги. Окрім лекторів, які проводитимуть дитячі воркшопи,
обов’язково потрібно запросити кваліфікованого вихователя.
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Роль «Гараж Генг»
у арт-хакатоні вашого міста
Ми консультуємо на етапі підготовки арт-хакатону.
Ми готові надати лист про партнерство для залучення коштів та співпраці із
адміністацією міста.
Ми можемо брати участь як лектори, ментори або судді.
Ми можемо допомогти з контактами фасилітатора, менторів та лекторів, які
можуть взяти участь в арт-хакатоні у вашому місті.
Ми пропонуємо рубрику Можливості та її Фейсбук-сторінку для розміщення
анонсів вашої події.
Ми надаємо майданчик Практики на платформі «Велика ідея», щоб
розмістити матеріали з арт-хакатону: конспект лекцій та огляд проектів
(приклади дивись у списку Корисних посилань).
Ми готові запропонувати години менторства для проектів-учасників
арт-хакатонів, що зацікавленні у залученні аудиторії за допомогою
Спільнокошту на платформі «Велика ідея».

Корисні посилання
#кодміста #артхакатон (конспект лекцій у Києві)
8 команд, з якими варто познайомитися (проекти арт-хакатону у Києві)
#GoGoDnipro: Ревю дніпровського хакатону (конспект лекцій в Дніпрi)
Парад дніпропетровських команд (проекти арт-хакатону у Дніпрi)
Піксель волі змінюється на своєрідну «гречку» (конспект лекцій у Франківську)
Нові обличчя Станіслава (проекти арт-хакатону в Івано-Франківську)
10 must-have фінальної през
презентації
Як організувати Хакатон (корисна інструкція від Betaplace)
28

Інтерв’ю місцевих про свої міста. Дніпропетровськ
«Багато талановитих людей їде в Київ – це такий собі пострадянський
синдром столиці»
Катерина Семенюк: Дніпропетровськ мистецький
Лєра Мальченко: Дніпропетровськ ретрофутуристичний
Юлія Овчаренко: Дніпропетровськ бізнесовий
фе
Марина Москалёва: Днепропетровск феодальный
Алла Рибіцька: Дніпропетровськ гуманітарний
Люба Колосовська: Дніпропетровськ науковий
Ксенія Феофілактова: Дніпропетровськ індустріальний
Вікторія Наріжна: Дніпропетровськ шопінговий
Інтерв’ю місцевих про свої міста. Івано-Франківськ
Андрій Романчук: Ідентичність міста поки не сформована
ц
Ярема Стецик: В центрі
стало менш душевно, менше відкритої землі
Микола Семеген: Тут є всі умови вести здоровий спосіб життя
Дмитро Романюк: В нашому місті є розвиненим людський капітал
Євген Самборський: Культурну ідентичність міста можна будувати навколо
«Станіславського феномену»
Сергій Фіцак: Франківськ – місто зарадних та креативних
Сергій Караванець: Ми боїмося критики, ми боїмося ризикувати
Бібліотечка
Як працює теорія повільних міст?
Что такое Архитектурный активизм?
Орієнтованість на людину – новий етап для розумних міст
Право на місто. Частина 1: Квантові рішення та розмиті лінії
Право на місто. Частина 2: Як почути голос громади?
Урбаністичний ультиматум: якими мають бути міста майбутнього?
т
Як трансформери
за півроку змінили Кременчук?
Справжні урбаністичні зміни – це щось більше ніж змагання за популярність
Ландшафт – це просторовий наратив. Ландшафт – це абсолютно все
Завдяки цьому центр Берліну не нагадує суцільний мол
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