ФОРУМ
«Місто твоїх можливостей»
21 лютого 2019 року
м. Харків, пр. Науки, 21
Готель «Національ»
ПРОЕКТ

ПРОГРАМА ФОРУМУ
9:30 – 10:00
10:00 – 11:00

Реєстрація учасників форуму
Вітальна кава
ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ
Вітальні промови:
Представник Асоціації міст України
Представник проекту ПРОМІС
Горбунова-Рубан С. О., заступниця Харківського міського голови з питань
охорони здоров'я та соціального захисту населення
Презентація дослідження «Гендерний паспорт 2018»:
Чичина О.А. – депутат Харківської міської ради, голова комісії з гуманітарних
питань, радниця міського голови з питань гендерної політики
Виступи:
Тенденції молодіжної політики міста Харкова
Лобойченко К.А., заступник Харківського міського голови з питань сім’ї, молоді
та спорту

11:00 – 12:30

Потреби сучасного суспільства та механізм реагування на них
Горбунова-Рубан С. О., заступниця Харківського міського голови з питань
охорони здоров'я та соціального захисту населення
Харків – місто доступне для кожного: кращі практики з урахування потреб
мешканців міста Харкова
- Актуальність дослідження потреб громадян та формування зворотнього
контакту з ними;
- Презентація кейсів використання гендерних інструментів для покращення
надання послуг мешканцям міста;
- Використання напрацювань та потреб для створення Стратегії розвитку м.
Харкова.
Спікери:
Дробот Олег – Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради
Юрьєва Ірина - заступник директора департаменту адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради, начальник управління
адміністративних послуг
Микиша Д. С. - заступники Мереф'янського міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Бібік Н. В. - Директорка Ґендерного центру Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова

12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Грецька-Миргородська В.В. - начальник управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської
міської ради
Кава-брейк
Харків – місто твоїх можливостей: потреби сучасного міста
- Характеристика портретів цільових груп міста Харкова: їх потреби, болі,
виклики від експертів (представників місцевої влади, бізнесу, громадських
організацій), які працюють з цільовою аудиторією;
- Кейси ефективної роботи з цільовою групою для вирішення проблем та
покращення якості життя.
- Індикатори розвитку та умови для кожної цільової групи.
Спікери:
Матюхін Єгор – керівник громадської організаціі «Центр вуличних культур» та
лідер молодіжного руху «Street Culture»
Лазарєв М. В. – голова Молодіжної ради при Харківському міському голові,
керівник комунальної установи «Офіс реформ Харкова» Харківської міської ради
Шаповал Ольга – виконавчий директор Kharkiv IT Cluster
Гагарінов Олексій - директор консалтингової компанії FSS, спеціаліст з
систематизації організацій
Чернецька Тетяна – менеджерка проекту ЄС «Центр гендерної культури»
Краснолобова Ірина – директор Центру надання допомоги постраждалим від
насильства в сім'ї Харківської міської ради
Романенко Олена – голова громадської організації «Інший шлях»

15:00 – 15:30
15:30 – 17:00

Ліліанна Семенюта - експертка з розкриття потенціалу віку, директорка ГО "Вік
можливостей", власниця он-лайн форуму "Час Можливостей"
Кава-брейк
Сім’я в великому місті
- Сім’я ХХІ ст.: цінності, партнерство, повага
- Виховання дітей: сучасні практики та підходм
- Захист та безпека.
Модераторка: Юлія Павіченко – засновниця і директорка Харківського ліцею
«МИР».
Харитонова Олена - кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри
кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого
Манерко Лариса – Голова міської батьківської ради
Обод Михаїл – Співзасновник компанії «Форпост»
Ібрагім Юлія – Президент громадської організації «Асоціація багатодітних сімей
АММА»
Гармаш Дмитро - заступник директора департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради

17:00 – 17:30

Дум'як Дарина - засновниця "Креативного Простору для всієї родини Dada".
Підведення підсумків Форуму

