Ми назвали журнал Community Design,
тому що п’ять років існування Impact
Hub Odessa — це історія про те, як ми
формуємо спільноту однодумців. І цей
процес безперервний.

We entitled the magazine «Community
Design» because 5 years of Impact Hub
Odessa’s existence is a story about how
we shape a community of like-minded
people. And this process is ongoing.

Ми створили цей журнал із думкою
про людей, котрі щодня приходять
до Impact Hub Odessa. Для когось
це просто коворкінг, хтось приходить
сюди, аби поділитися своєю ідеєю,
отримати фідбек чи нові знання,
хтось — послухати цікаву лекцію чи
навіть записи на вінілі. Для кожного
Хаб — це щось своє. Але водночас
мало хто поза Хабом уявляє, чим саме
ми тут займаємося. Щороку готуючи
звіт нашої діяльності, ми намагаємося
заповнити цю прогалину сенсами.

We created this magazine thinking of
people who come to Impact Hub
Odessa every day. For someone this is
just a coworking, someone comes here
to share ideas, get a feedback or new
knowledge, someone to listen to an
interesting lecture or even vinyl records.
Everyone has own interest in Hub. But at
the same time, few people outside of Hub
imagine what we are doing here. Every
year, when we draft our activity report,
we try to fill this gap with sense.

Impact Hub Odessa — це не просто
приміщення. Це спільнота тисяч людей,
що прагнуть змін, — у своєму житті,
житті свого міста чи країни. За п’ять
років ми встигли вирости, як і наша
спільнота. А цей журнал є спробою
переосмислити всі ті зміни, що вібулися та відбуваються з нами зараз.
Однак, готуючи цей звіт, ми стикнулися
із проблемою: коло нашої діяльності
настільки широке, а обсяг друкованого
видання обмежений. Сподіваємося, що
цей журнал стане корисним джерелом
інформації, яке допоможе вам
сформувати уявлення про діяльність
Impact Hub Odessa.

Impact Hub Odessa is not just a physical
facility. It is a community of thousands
of people who strive for changes — in
their lives, life of their city or country.
In 5 years, we managed to grow, so our
community did. And this magazine is an
attempt to rethink all the changes that
have already taken place and are taking
place now. However, when preparing
this anniversary issue of the report,
we faced the problem: the scope of our
activities is so wide and the volume
of the print edition is limited. We hope
that this magazine will be a useful source
of information that will help you
to shape an opinion about activities
of Impact Hub Odessa.

Цікавого та осмисленого читання,
команда Impact Hub Odessa

We wish you interesting
and meaningful reading,
Impact Hub Odessa Team

Слідкуйте за нами:
Follow us:

/ImpactHubOdessa
@impact.hub.odessa
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Моїм пілотним проектом у сфері імпакт-інвестування став культурно-освітній центр «Кисень», відкритий у 2006
році у підвальному приміщенні площею 60 квадратних метрів. Але через
півтора роки орендодавець продав
приміщення, а чергова фінансова криза змусила мене сконцентруватися на
основному портовому бізнесі.
Наступні чотири роки усі мої «імпакт-інвестиції» зводилися до більш-менш
систематичного пожертвування людям,
що перебувають у скрутному становищі. Але у пілотному проекті я відчув
напрямок, в якому вкладення могли б
принести більше користі.
У 2012 році в мене з’явилася вільна
сума у 950 000 доларів. Виходячи із
можливостей, я вирішив, що максимум
ефекту від вкладених коштів принесуть
дві речі: освіта і поширення кращих
практик. Так виникла платформа для
розвитку місцевої спільноти соціальних
новаторів та небайдужих людей.
Спочатку ми просто збирали людей і
організації, які вважали, що місто
і країна можуть стати кращими. Ми
познайомили між собою проекти і професіоналів із різних сфер — і в нас тієї
ж миті з’явилися спільні сенси,
знайшлися спільні цінності та нові ідеї.

My pilot project in the field of impact
investment was the cultural and
educational center «Oxygen», opened
in 2006 in 60 sq.m. basement. But in 1,5
years the owner sold the premises, and a
subsequent financial crisis forced me to
concentrate on my main port business.
Within the next 4 years, all of my «impactinvestments» were reduced to more or
less systematic donation to people in
need. But in that pilot project I felt the
direction where investment could bring
more benefits.
In 2012, I got an unobligated amount of
$950,000. Based on the possibilities,
I decided that the invested funds
would bring maximum effect in two
areas: education and spreading of
best practices. That was the way how
the development platform for local
community of social innovators and nonindifferent people who was created.
At first, we simply brought together
people and organizations that believed
that the city and the country could
become better. We connected projects
and professionals from different
spheres and at that very moment
we found shared senses, common
values and new ideas.

Імпакт-інвестиції — вкладення, що спрямовані на досягнення вимірюваного
соціального ефекту. Імпакт-інвестування відрізняється від комерційного
інвестування тим, що його головним завданням є соціальний вплив.

І Н В Е С Т И Ц І Ї З А РА Д И
СОЦІА ЛЬНИХ ПЕРЕ ТВОРЕНЬ
INVESTMENTS FOR THE SAKE OF SOCIAL CHANGE
Єгор Гребенніков,
засновник Impact Hub Odessa
і Зеленого театру, співвласник
компаній «ТІС-Контейнерний
Термінал», «ТІС-Вугілля» і «ТІС»

Yegor Grebennikov,
founder of Impact Hub Odessa
and The Green Theater, co-owner
of TIS-Container Terminal, TIS-Coal
and TIS companies
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Impact-investments mean investments aimed at achieving measurable social effect.
Impact-investing differs from commercial investment by the fact that its main task is
social impact.
У 2013 році, щоби долучитися до
міжнародного досвіду, ми доєдналися
до глобальної спільноти Impact Hub.
Так виник центр підтримки соціальних
інновацій Impact Hub Odessa.

In 2013, in order to join international
experience, we entered the global Impact
Hub community. That was the way how
Impact Hub Odessa — the center for
social innovations — came into being.

ЯК ВИЗНАЧИТИ, В ЯКИЙ
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
ВАРТО ІНВЕСТУВАТИ?

HOW TO DECIDE WHICH
SOCIAL PROJECT IS WORTH
INVESTING?

Щоби приносити користь і робити
це із задоволенням, потрібно чесно

In order to be useful and to do it with
pleasure, a person has to answer
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консультувати безкоштовно? Чудово!
У вас є магазин, в якому можна знайти
вільну полицю для товарів соціальних
проектів? Чудесно! Готові замовити
сайт у соціально відповідальних
програмістів? Супер! З’явилася ідея
з комбінованою фінансовою моделлю,
в якій комерційна частина проекту
дозволяє утримувати безкоштовну?
Круто! У сфері соціального інвестування кожен може знайти свою нішу,
велику чи маленьку.

відповісти на питання «Що вами рухає,
коли ви доєднуєтеся до процесу соціальних змін?»
Мені подобається самовиражатися
через таке вдосконалення суспільних
процесів, при якому результат у багато разів перевищує витрачені зусилля
і в більшості випадків проявляється не
в грошах, а в соціальному ефекті.
Для мене дуже визначальним у цьому
сенсі є досвід ревіталізації Зеленого
театру. У 2014 році я відчув,
що місту необхідний опен-ейр
майданчик — і орендував занедбаний чверть сторіччя тому одеський
Зелений театр. У результаті разом із
благоустроєм, утриманням і безкоштовними заходами проект обійшовся
в 530 000 доларів. За три роки вдалося перетворити театр на комфортний
громадський простір із насиченою
культурно-освітньою програмою. Ці
вкладення не повернуться. Але перетворення Зеленого театру із занедбаного смітника на місце, куди щоденно
ходять тисячі людей, — відчуття на
мільйон!
Зробити свій внесок у розвиток громадсько корисних ініціатив може кожен. Кожен із нас! Ви експерт і готові

honestly the question «What drives you
when you join the process of social
change?» I like to express myself through
such upgrading of social processes,
when results exceed over efforts many
times over, and in most cases it results in
social effect, and not in money.
The experience of revitalizing the Green
Theater is very significant for me in
this regard. In 2014, I felt that the city
needed an open-air space — and rented
Odesa The Green Theater of Odessa,
abandoned for last 25 years. As a result,
with all rehabilitation, maintenance
and free activities, the project cost
$ 530 000. Within the past 3 years the
theater has been transformed into a
comfortable public space with eventful
cultural and educational program. I will
not get the return on these investments.
But transformation of the Green Theater
from the abandoned trash area into the
place which thousands of people visit
everyday — this feeling is worth a million!

У кожної людини резонує щось своє.
Хтось вважає пріоритетним покращення екологічної ситуації, а хтось —
проблеми людей похилого віку. Дехто
вважає найважливішим освіту,
а інші — активно долучаються до проектів із безпритульними тваринами.
Який би проект ви не обрали, ключовим моментом буде команда. Люди повинні вірити в проект і горіти ним. При
цьому складно обійтися без базових
компетенцій і навичок співпраці. На
якості членів команди потрібно дивитися дуже уважно. Класна команда на
ентузіазмі витягне великий і складний
проект. Слабка команда сама по собі
дискредитує проект навіть у тепличних умовах, навіть при надлишковому
фінансуванні.

Everyone can contribute to the
development of community-based
initiatives. Each of us! Are you an expert
and are ready to provide advise for free?
Super! Have an idea with combined
financial model, in which the commercial
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part of the project allows to ensure
a social part? Cool! In the field of social
investment, everyone can find their
niche, large or small.
Everyone has something personal
that resonates precisely to him or her.
Someone considers as a priority to
improve the environment, and others —
problems of aged people. For someone,
education is the most important, while
for someone else projects for homeless
animals claim most attention. Whatever
project you choose, a team will be the
key. People should believe in a project
and feel the urge for it. At the same
time, it is difficult to cope without basic
competencies and cooperation skills.
You need to pay great attention to skills
of your team members. A high-skilled
and enthusiastic team will manage with a
large and complex project. A weak team
fails a project even in perfect conditions,
even with over-funding.

Довіра / Trust

Глобальна спільнота Impact Hub існує
вже 13 років. Перший Impact Hub з’явився в 2005 році в Лондоні. Офіційна
версія його створення — історія, що
добре відображає багато цілей і цінностей майбутньої глобальної спільноти.
Наприкінці 1990-х група студентів Атлантичного коледжу в Уельсі організувала в Лондоні дводенний захід (тепер
ми б назвали його конференцією
про соціальні інновації). Оргкомітет
із 19-річних студентів зумів не тільки
отримати на два дні приміщення в
самому центрі Лондона, а й покликати
всіх найавторитетніших людей зі світу
соціальних змін (наприклад, СЕО Body
Shop, кількох нобелівських лауреатів),
обговорити проблеми прав людини,
екології, стійкості громадських організацій і багато іншого, що донині
є актуальним для сотень тисяч НДО
та соціальних бізнесів у всьому світі.
Захід привернув увагу великих міжнародних організацій, і організаторів
запросили зробити щось схоже в…
Південній Африці, в Йоганнесбурзі, за
запитом Організації Об’єднаних Націй.
Прибувши на місце майбутнього саміту
ООН, вони з’ясували, що виставковий
центр, котрий їм пропонують для місця
проведення, зовсім не підходить для
задуманого.

I M PAC T H U B N E T W O R K :

В І Д Л О К А Л Ь Н О ГО Д О ГЛ О Б А Л Ь Н О ГО
F RO M L O C A L T O G L O B A L

Марина Гончаренко,
співзасновниця Impact Hub
Odessa, засновниця «Лабораторії освітніх змін»

Maryna Goncharenko,
co-founder of Impact Hub
Odessa, founder of Education
Transformation Lab

На свій страх і ризик англійці розпочали діалог із лідерами спільнот
Соуето — передмістя Йоганнесбурга,
де свого часу починався рух проти
апартеїду. Внаслідок цього наступні 19
місяців команда організаторів разом
із лідерами Соуето приводили до ладу
сміттєзвалище в центрі тауншипу, і в
2002-му саме там відбувся саміт ООН,
який відвідали кілька прем’єр-міністрів
і навіть сам Кофі Аннан (ганський
дипломат, 7-й генеральний секретар
ООН, лауреат Нобелівської премії
миру в 2001 році — прим.).
Трансформація депресивного району
в центр тяжіння та символ перетворення громади вразила уяву навіть
лідерів дуже успішних країн. Виявилося, що, залучаючи місцеві спільноти
до діалогу та спільної діяльності,
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Impact Hub Global Network has been
operating for already 13 years. The
first Impact Hub opened in London
in 2005. The powerful story of how it
was created is a good metaphor for
the goals and values of the would-be
global network.
In the late 1990s a group of students
of International College in Wales
organized a two-day event in London
(today we would call such event a
social innovation conference). The
group of 19-year-old enthusiastic
students managed to get a space
in the very heart of London and
attract some prominents leaders and
thinkers of social innovation sphere
such as the founder of The Body
Shop and several prime-ministers,
but also enable and facilitate a highquality discussion on human rights,
environmental and social issues, that
are still a subject of discussion and
action for hundreds of thousands of
NGOs and social businesses all over
the world. The event was noticed
by large international organizations
and the team was invited to organize
something similar in South Africa,
in Johannesburg, for the United
Nations World Summit on Sustainable
Development. Upon arriving at
Johannesburg they discovered that
the convention center in which the
summit was to take place was not an
appropriate venue.
They went into conversation with
the community leaders at Soweto
— the township in the outskirts
of Johannesburg, where the antiapartheid movement started a couple
of decades ago. The following 19
months they worked together with
locals on turning a mountain of waste in
the center of the township into a center
for the community.
The guests of the UN Summit including
the leaders of many UN member
states were deeply impressed by
the transformation. It turned out that
collaboration with local communities
can be more efficient that just another

можна зробити більше, ніж просто черговий захід на кшталт «поговорити про
рятування світу».

bunch of talks about «how to make the
world a better place».

Серед цих студентів-організаторів був
засновник першого Хабу Джонатан
Робінсон. Повернувшись до Лондона, і
він, і багато інших замислилися про те,
що і в ПАР, і в Англії, і в усьому світі величезна кількість людей, котрі готові та
можуть покращувати навколишній світ
і працюють у цьому напрямку. Просто
потрібно надати їм простір для знайомства і співпраці.

One of the students was the founder of
the first Hub Jonathan Robinson. Having
come back to London he as well as
some of his teammates came to think
that both in England and in South Africa
and all over the world there are many
people who are ready to improve their
environment and are already working
towards improving the state of the world.
All they need is just a space to meet each
other and to collaborate.

ОРГАНІЗАЦІЯ
НОВОГО ТИПУ

ORGANIZATION
OF NEW TYPE

Так у 2005 році відкрився перший
The Hub. Атрибут Impact з’явився в
назві значно пізніше, коли подібних
просторів у світі було вже понад 50
і їхня кількість стрімко збільшувалася.

That was the start of the first Hub —
Hub Islington in London in 2005.
The attributive «Impact» was added much
later, when there were already over 50
spaces of this kind all over the world
and their number was soaring. The idea
behind the rebranding was to end the
main goal of all the activities of the
network — the social impact — to the
name.

Приблизно тоді була сформульована
тріада основних компонентів успішного Хабу: Inspiring Space (простір, що
надихає), Meaningful Events (лінійки та
програми заходів із сенсом), Vibrant
Community (динамічна, «жива» спільнота).
Всупереч поширеній думці, Impact
Hub — це не франшиза. Принаймні, не
в традиційному розумінні. Кожен Хаб,
що бажає стати частиною глобальної
мережі, платить вступний внесок і щоквартальні відрахування від заявленого доходу. Це підтримувальна система.
На сьогодні існує понад 100 Impact
Hub-ів. Бізнес-моделі можуть
бути різноманітними залежно
від умов у країні, де створюється Хаб.
Impact Hub у різних містах і різних
країнах унікальний. Команда проекту
складається з місцевих, вони організовують і наповнюють Impact Hub самостійно, не отримуючи фінансування
від Impact Hub Network. Головне —
розділяти цінності глобальної мережі.
В Україні ж, навпаки, ми відкриваємо
тренінговий центр для вчителів, щоб
сприяти реформі.

Багато сфер незакритих. Тому в Impact
Hub Odessa діють до 10 програм у
найрізноманітніших напрямках. У нас
багато пробілів у взаємодії державних
інститутів і громадських організацій,
котрі ми намагаємося заповнити.
Trust, courage, collaboration. Довіра,
сміливість, спільна творчість — три
основних цінності Impact Hub Network.
Якщо ви хочете бути організацією
нового типу, потрібно піклуватися про
довіру всередині колективу, потрібно
багато сміливості, щоб діяти згідно зі
своїми переконаннями, а також залучатися в колаборації. Саме це головне —
не стіни, проекти, програми, а довіра,
сміливість і співпраця. Три цінності, що
привели те, що почали кілька європейських студентів на руїнах передмістя
Йоганнесбурга, до глобальної спільноти на п’яти континетах.

100+ IMPACT HUBS
У 50+ КРАЇНАХ

However, each Impact Hub is free to
choose the dominant business model,
depending on the country in which it is
founded
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Trust. Courage. Collaboration are the
main pillars on which Impact Hub Network
stands. If you want to be an organization
of a new type you need to take care
of trust in your team, you need a lot of
courage to align your actions with our
values and to engage in collaboration.
This is what matters more than creatively
designed space, projects, programs.
Trust, courage and collaboration — the
three values that grew Impact Hub from
a community interaction in Soweto
to a global network on five continents.

МЕРЕЖА // NETWORK

In contradiction to the common belief,
Impact Hub is not a franchise. Not in the
traditional meaning of the term. Though
to become an Impact Hub you have
to pay an onboarding fee, as well as
quarterly payments.

A local team starts an Impact Hub without
any funding from the Network. The most
important thing is to share the values of a
global network. The content of programs
is defined by local context. For example,
in most of European countries, Impact
Hub would not deal with innovations in
education, because the systems work
well, or because governments and
ministries subcontract different NGOs
to provide necessary services. In Ukraine
we have launched a training center for
teachers to support the reform of school
education. Too many spheres
are not covered.

That’s why Impact Hub Odessa is running
about 10 programs in very different
spheres. Too many of our public institutes
don’t work, and Impact Hub is trying to
bridge the gap between state institutions
and NGOs.

COUNTRIES

НА 5 КОНТИНЕНТАХ
CONTINENTS

16000+
МЕМБЕРІВ

6400+
СТАРТАПІВ

60 % із них надають
перевагу соціальному
впливу над фінансовою
прибутковістю

засновані в Impact Hub
між 2012 та 2016 роками

MEMBERS

60 % of them value social
and environmental return
over financial return

Impact Hub Network Report

STARTUPS

were founded at Impact
Hubs between 2012
and 2016

200+
ПРОГРАМ ЩОРІЧНО

DELIVERING OVER 200 PROGRAMS
ANNUALLY
ми є однією з найбільших у світі спільнот
зацікавлених сторін у сфері соціального
впливу, що представлена на розвинених
ринках та ринках, що розвиваються
we are one of the world’s largest multistakeholder communities and accelerators
for social impact, with a unique global reach
across developed and emerging markets.
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старт програми
Impact Hub Ambassadors

ТА Й М Л А Й Н П О Д І Й : I M PAC T H U B O D E SS A З А 5 Р О К І В

start of the Impact Hub
Ambassadors program

T I M E L I N E O F E V E N T S : I M PAC T H U B O D E SS A W I T H I N 5 Y E A R S

2013

отримання статусу
Impact Hub Odessa
та відкриття коворкінгу
на третьому поверсі

відкриття Hub Вітальні
opening Hub Living Room

obtaining the status
of Impact Hub Odessa
and opening a coworking
on the third floor

2014
2015

2017

organizing the first Social Camp
for social innovators
(held annually for four years)

запуск напрямку «Соціальне підприємництво»
в Impact Hub Odessa

starting the «Social
Entrepreneurship» line of activities
in Impact Hub Odessa

перша в Одесі (не)конференція EdCamp, в якій взяли
участь 170 шкільних вчителів
the first EdCamp (non)conference
in Odesa, attended by 170 school
teachers

разом із Центром інноваційної освіти «Про.Світ»
запустили першу в Одесі
програму «Про.Навички»
(два набори)

the first «Pro.Navichki» program
in Odesa (two sets) launched
together with «Pro.Svit», the
Center for Innovation Education

запуск проекту «РайОн»,
мета якого — активізація
молоді в Одеській області

launch of the «RayOn» project,
aimed at activating youth in Odesa
region

launch of the University
Challenge and run of two
seasons of the project

Hub Volunteer Service separated
from Impact Hub Odessa and
became an independent project
— Ukrainian Volunteer Service

creating Hub Volunteer Service

вперше провели Stud Camp
— молодіжну конференцію
(щорічно організовували до
2017 року)

запуск University Challenge
та проведення двох сезонів
проекту

Hub Volunteer Service
відділився від Impact Hub
Odessa, ставши незалежним проектом Ukrainian
Volunteer Service

створення спільноти
волонтерів
Hub Volunteer Service

the youth conference Stud Camp
took place for the first time
(organized annually until 2017)

2016

проведення першої
конференції Social Camp
для соціальних інноваторів
(протягом чотирьох років
проводилася щорічно

запуск проекту SOIN School
для соціальних підприємців
у партнерстві з Impact Hub
Moscow та Impact Hub Berlin
starting the SOIN School project
for social entrepreneurs in
partnership with Impact Hub
Moscow and Impact Hub Berlin

волонтери провели суботник в занедбаному Зеленому театрі та організували
там перші заходи
volunteers organized a clean-up
event in the abandoned Green
Theater and carried out first
activities there

проект «Я — громадянський
журналіст» за підтримки
DW Akademie
project «I am a Civic Journalist»
with the support of DW Akademie

повноцінне відкриття
Зеленого театру

full-scale opening of the Green
Theater

створення бізнес-напрямку
Impact Hub Business
creating Impact Hub Business

запуск міського дискусійного клубу «Стратегія—2050»
launch of the City Discussion Club
«Strategy-2050»
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відкриття майстерні Hub Lab
на -1 поверсі

запуск проекту Accelerate
2030 для соціальних підприємців у партнерстві з
Impact Hub Geneva

opening the Hub Lab workspace
on the underground floor

launch of the «Accelerate 2030»
project for social entrepreneurs
in partnership with Impact Hub
Geneva

старт бізнес-інкубатору для
внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) «Новий відлік»
за підтримки фонду
«Відродження»

запуск програми менторської підтримки соціальних
проектів Idea Boost

launching «New Countdown»
business Incubator for Internally
Displaced Persons (IDPs) with
the support of the Renaissance
Foundation

launch of Idea Boost,
the mentorship program
for social projects

«Про.Навички в Одесі 3.0»
старт програми співробітництва між активістами
України та Європи Connect
for Impact,
що проіснувала два роки

launch of «Connect for Impact»,
the cooperation program between
activists of Ukraine and Europe,
existed for two years

запуск одеського журналу
ForshMag, який пише про
соціальні інновації та культуру

launch of the Odesa magazine
ForshMag about social innovation
and culture

«Pro.Navichki 3.0» in Odesa

відкриття двох просторів
в університетах
opening two students spaces
at universities

проект English summer
camps 2017
у восьми школах Одеської
області
English summer camps 2017
Project in 8 schools
of Odesa region

відкриття інноваційного простору Education
Transformation Lab

launch of the innovative space —
Education Transformation Lab

літня медіашкола для
підлітків
summer media school
for teenagers

отримання
Лейпцизької премії
winning the Leipzig Prize

створення двомовного друкованого гіда з
технологічних стартапів,
третіх місць і культурних
проектів Impact Guide
Odessa

проект English summer
camps 2016 у шести школах
Одеської області

project of English Summer Camps
2016 in 6 schools in Odesa
region

на зміну Social Camp прийшов Фестиваль ідей, який
ми організовуємо спільно
із The Aspen Institute Kyiv
Social Camp transformed into
Ideas Fest, which we organize
together with The Aspen
Institute Kyiv

перший всеукраїнський
рітріт для соціальних інноваторів Social Camp Retreat

the first All-Ukrainian Retreat for
Social Innovators

Hub Lab отримав статус
Fabrication Laboratory,
офіційно долучившись до
глобальної спільноти технологічних майстерень (у світі
таких 1300, з яких
в Україні — шість)
Hub Lab received the status of
Fabrication Laboratory, officially
joining the global community of
technological workshops (1300 —
in the world, and 6 of them are in
Ukraine)

creating a bilingual printing
guide for technology startups,
third places and cultural projects
Impact Guide Odessa

партнерство з міжнародною
програмою
e-демократії EGAP

partnership with the international
EGAP e-democracy program

2018

літня школа бізнеснавичок Social
Entrepreneurship Camp

Social Entrepreneurship Camp —
Summer School of Business Skills

запуск третього сезону
University Challenge
launch of the third season
of the University Challenge

проект SOIN School продовжено на два роки
під назвою Sustainable
Development Lab

the SOIN School project was
extended for two years, called
Sustainable Development Lab

проведення таборів для
підлітків Z-Camp на зимових та весняних канікулах

organizing camps for teenagers
Z-Camp on winter and spring
holidays

інкубатор учнівських проектів GoCreate
«GoCreate» Incubator
for school students

Фестиваль ідей-2018
Ideas Festival-2018
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запуск профілактики професійного вигорання серед
вчителів «Групи професійного щастя»
launch of the «Group of
Professional Happiness» on
preventing professional burnout
among teachers

проведення «Спроможності Челенджу» в районах
Одеської області
carrying out the «Capacity
Challenge» in the municipalities
of Odesa region

Довіра / Trust
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Зали Impact Hub Odessa названі на
честь Хабів глобальної мережі,
які існували або нині існують. Ви можете побувати в «Сіетлі», «Гельсінкі»,
«Мадриді», «Амстердамі» та інших.

The event spaces at Impact Hub
Odessa are named after the locations
where Impact Hubs operate or used
to operate in the past.

3

Коворкінг, лекторій, антикафе,
конференц-сервіс, соціальні
та бізнес- програми і проекти —
так, все це Impact Hub Odessa.

Coworking, lecture, anti-cafe,
conference service, social and
business programs and projects — yes,
Impact Hub Odessa includes all of this.

4

У Хабі люблять давати назви об’єктам. Так, ви можете познайомитися із
мікрохвильовкою Євою в Underhub,
посудомийною машиною
Надією — єдиною надією хоста піти
скоріше додому в кінці зміни, а також
з ноутбуками Йоулупуккі, Йоханом та
іншими.

People in the Hub like to give names to
objects. Yes, you can get acquainted
with the microwave Eve in the
Underhub, the dishwasher Nadiya (that
stands for Hope) — the only hope for
a host to go home earlier in the end
of the shift, as well as with the laptops
Joulupukki, Johan and others.

5

У просторі Impact Hub Odessa ви
можете зустріти написи про чистоту
і порядок від Розумної Цвілі. Це вигаданий персонаж, який дає корисні
поради відвідувачам коворкінгу.

In the space of Impact Hub Odessa you
can find messages about being clean
and tidy on behalf of the Conscious
Mold. This is a fictional character who
gives useful advice to visitors of the
coworking.

Ч И З Н АЄ Т Е В И , Щ О … ?
D O YO U K N O W T H AT...?
10 ФА К Т І В
П Р О I M PAC T H U B O D E SS A

1

10 FAC T S
A B O U T I M PAC T H U B O D E SS A
Impact Hub Odessa is the only
Ukrainian hub of the Impact Hub
network worldwide, which is comprised
of about 100 hubs in five continents.

Impact Hub Odessa — єдиний український Хаб всесвітньої мережі Impact
Hub, членами якої є близько 100
Хабів на п’яти континентах.
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6

7

А — апсайклінг. На третьому поверсі
хабу є книжкова полиця, яка колись
була корпусом рояля, а також столик
та пуфи, зроблені з барабанів пральних машин. Усі ці об’єкти інтер’єру
стали другим життям для покинутих
предметів.

На другому поверсі Impact Hub
Odessa можна здати непотрібний
одяг і текстиль до спеціального
боксу магазину «Добробутік». Речі у
хорошому стані підуть на благодійність, а ганчір’я — на переробку.

U stands for Upcycling. On the third
floor of the Impact Hub there is
a bookshelf, which once was a piano
сase, as well as a table and padded
stools, made from the washing
machines’ drums. The function of these
objects, once worn-out or broken, has
been re-imegined and they are now
cool interior objects.

On the second floor of Impact Hub
Odessa you can donate unnecessary
clothing and textiles by putting them
into special box of the Dobro Boutique
charity shop (that means ‘Kind
boutique’). Clothing in good condition
will be handed over for charity, and
rags for processing.
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В Impact Hub Odessa працює
бібліотека, наповнення якої постійно
оновлюється останніми новинками
з усього світу соціальних інновацій.
У серпні 2018 ми запустили
дискусійний клуб BookLab.

There is a library in Impact Hub
Odessa, which is constantly renewed
with the most up-to-date books
about social innovation from all over
the world. In August 2018 we have
launched a discussion club BookLab.

9

В Impact Hub Odessa не важливі
статус та посада, важливі люди та
їхня взаємодія на благо міста та
задля розвитку.

Status and job position are not
accentuated in Impact Hub Odessa,
only people and their interaction
for the benefit of the city and
for development are.

Ми регулярно проводимо екскурсії
нашим простором для охочих більше
дізнатися про діяльність
Impact Hub Odessa.

We regularly conduct excursions all
over our space for those who want
to learn more about the activities
of Impact Hub Odessa.

10
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Сміливість / Courage

Цю просту логіку ми використовуємо
щодня в роботі та плануванні програм.
Керуючись нею, досить просто зрозуміти, що можна робити:
•

залучати ширші кола людей до
втілення соціальних змін за допомогою заходів, пропонуючи їм ті чи
інші формати участі, підходи, теми;

•

заохочувати людей до розробки
нових соціальних проектів
або діяльності в уже активних
проектах;

•

Р О Б И Т И З М І Н И К РА Щ Е РАЗ О М
IT IS BET TER TO MAKE CHANGES TOGETHER
Чим більше людей залучено до здійснення позитивних змін, чим більше
соціальних проектів реалізується, тим
швидше ці зміни відбуваються, а місто /
суспільство / країна помітніше розвиваються.

The more people are involved in making
positive changes, the more social
projects are implemented, the faster
these changes take place, and the city /
society / country develops in a more
evident way.

Олександр Славський,

Oleksandr Slavsky,

лідер Program Design Team

Program Design Team Leader

підтримувати соціальні проекти навчанням і ресурсами, збільшувати
їхню видимість, щоб вони мотивували людей.

We use this simple logic every day when
we work and plan programs. Guided by
this logic, it’s easy to understand what
you can do:
•

to involve wider circles of people
in implementing social changes
through events, offering them one
or another formats of participation,
approaches, topics;

•

to encourage people to develop new
social projects or activities in already
existing projects;

•

to support social projects with
training and resources, to increase
their visibility to motivate people.

Власне, це ви можете побачити в
діяльності Хабу. Ми намагаємося багато розповідати про одеські, українські
та закордонні соціальні проекти в
різних сферах. Також ми створюємо
цілеспрямовані програми з інкубації,
допомагаємо проектам, навчаючи їх та
роблячи помітними. Таких проектів за
нашою підтримкою утворилося більш
ніж 300 за п’ять років. Окрім того, ми
підтримуємо діяльність вже наявних
організацій і проектів, навчаючи людей
і даючи їм змогу працювати в нас, проводити заходи, розповідати про себе.
Втім, я усвідомлюю, що діяльність
спільнот, які прагнуть змін, могла б
мати більший вплив на ситуацію. Чому
так не відбувається?

Actually, this is what you can see in
Hub activities. We try to talk a lot about
Odesa, Ukrainian and foreign social
projects in various spheres. We also
create targeted incubation programs,
help projects, provide training and make
them visible. With our support, over 300
of such projects have been launched
in five years. In addition, we support
activities of already existing organizations
and projects, by providing training to
people and possibility to work with us, to
conduct events, to present their activities.
However, I realize that activities of
communities that seek changes could
have a greater impact on the situation.
Why does not this happen?

ІЗ ФРАГМЕНТІВ
ПОБУДУВАТИ
ОДНЕ ЦІЛЕ

CREATING A WHOLE
FROM FRAGMENTS

Візьмемо за приклад студентські
простори: ми допомогли створити два,
а кілька інших відкрилися без нашої
участі. Зазвичай це приміщення в
університеті, де студенти мають змогу
організовувати заходи чи навіть цілі
курси, які будуть для них цікавими й
корисними, проводити час між парами
або після них, спілкуватися. Перший
простір у такому форматі був створений в одному з університетів декілька
років тому і досі успішно працює.
За його моделлю були відкриті інші
простори — хороший проект, яким
можна пишатись. Однак для реалізації
змін від нього можна взяти набагато
більше, якщо:
21

Let’s take student spaces as an example:
we helped to create two of them,
and a few others opened without our
participation. Usually this is a university
room where students can organize
events or even entire courses that will
be interesting and useful for them,
spend time between classes or after
them, to communicate. The first space
in this format was created in one of the
universities a few years ago and still
works successfully. Following this model,
other spaces opened — a good project
to be proud of. However, to implement
changes, we can take much
more from it if:
•

this experience will be studied,
worked out and introduced into \

•

•
•

цей досвід буде досліджений,
опрацьований і внесений до
методичок та інструкцій (частково
так і є);

•

experience will be considered by
funds, universities and state bodies;

та діяти, партнерство, співпраця), нам
не вистачає розуміння, як це все
повинно відбуватися. Зрозуміти
і втілити — ось наш наступний
великий крок.

досвід розглянуть фонди, виші та
державні органи;

•

universities will adopt the format
of creation and logic of activities
of students’ spaces (as well as
involvement of students and
partners) and will create the same
or even better spaces on their own
initiative.

Ми маємо навчитися координувати
зусилля: не конкурувати, а взаємодіяти
завдяки стратегіям, спільними зі стратегіями не лише соціальних і громадських активістів, а й фондів, органів
місцевого самоврядування, бізнесу,
держави.

methodologies and instructions
(partially it has been done so);

виші приймуть формат створення та логіку роботи студентських
просторів (а також залучення
студентів і партнерів) та із власної
ініціативи створять такі ж самі чи
навіть кращі простори.

Бізнес-інкубатор для вимушених переселенців та ветеранів АТО, який ми
проводили, дав дуже хороші результати: більш ніж 50 % учасників, які пройшли інкубатор, відкрили свою справу.
Наразі нам відомо лише про один випадок невдачі — усі інші проекти працюють і досі, деякі з них навіть змінилися.
Понад 120 із тих 300 проектів, створення яких ми підтримали, — це бізнес. І не
просто бізнес, а бізнес із соціальним
складником, наприклад, спрямований
на економічну інтеграцію та соціалізацію вимушених переселенців. Було
б логічно, якби цей досвід вивчили,
описали й передали іншим організаціям. Ми готові до цього й намагаємося
це робити. Бізнес-інкубатори часто
створюють міжнародні фонди. Подібні
програми є в центрах зайнятості та органах місцевого самоврядування, як-от
Одеська міська рада. Останнім часом
це також робить бізнес.

The business incubator for internally
displaced persons (IDP) and ATO
veterans, conducted by Hub, have
provided very good results: more than
50% of the incubator participants started
their business. To date, we are aware
of only one case of failure — all other
projects still work, and some have even
been changed. Over 120 out of 300
projects that we have supported are
businesses. And not just businesses,
but with a social component, aimed, for
example, at IDPs economic integration
and socialization. It would be logical if
this experience was studied, described
and handed over to other organizations.
We are ready for this and try to do this.
Business incubators are often initiated
by international funds. Similar programs
are available at employment centers and
local self-government bodies, such as
Odesa City Council. Recently, business
does like this as well.

Мені складно навіть уявити швидкість
розвитку нашого суспільства, якби ми
масштабували ефективні практики,
застосовуючи їх в інших місцях. Швидкість розвитку бізнесу, якби державні
центри зайнятості впроваджували
найкращі моделі бізнес-інкубації. Зміни
студентства, якби студентські організації та проекти отримували підтримку від
адміністрацій ЗВО. Уявіть, як змінилася
б Україна, якби органи місцевого самоврядування втілили досвід Зеленого театру і в кожному місті був такий
відкритий майданчик.

I find it difficult to even imagine how
fast our society would develop if we
multiplicated effective practices and
applied them in other places. How fast
business would develop if the state
employment centers introduced the best
models of business incubation. How
students environment would change
for better if student organizations and
projects received support from their
universities’ administrations. Imagine
how Ukraine would change if the local
government implemented the Green
Theater experience and each city had
such an open public space.

Кожен успішний соціальний проект і
кожна залучена людина — це частка
змін. В Одесі та Україні загалом їх тепер багато, однак нашому суспільству
дуже складно побудувати з фрагментів
одне ціле. Крім базових речей (як-от
довіра, сміливість проробляти стратегії

Each successful social project and every
person involved is part of changes.
There are lots of them now in Odesa
and Ukraine, but it’s very difficult for our
society to create a whole from fragments.
In addition to basic things (such as trust,
courage to develop strategies and act,
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Ми, Impact Hub Odessa, та активісти загалом можемо генерувати дієві моделі,
застосовувати результативні практики.
Однак масштабувати їх нам складно,
а інколи навіть це неможливо без
залучення держави, великого бізнесу
та фондів.
Окрім цінностей, про які я писав вище,
у таких стратегіях нам будуть важливими:
•
спеціалізація, тому що кожного до
створення проектів не залучиш.
Хтось повинен допомагати в розробці проектів, хтось — аналізувати й описувати найкращі практики,
хтось — популяризувати їх, а хтось
— допомагати державі й бізнесу
знаходити шлях до активістів;
•

співпраця з державою, органами
місцевого самоврядування та
великим бізнесом. Наприклад,
Impact Hub Odessa може провести
до трьох циклів бізнес-інкубації на
рік і лише в Одесі. Більш широке
впровадження можливе лише
зусиллями держави, за підтримки
фондів і бізнесу.

Шлях до цього один: сісти за стіл і
почати домовлятися про спільне. Ми-от
готові, тож розцінюйте це як запрошення :)

partnership, and cooperation), we lack
understanding of how this should happen.
To understand and put into action — that’s
our next big step.
We must learn to coordinate our efforts:
not to compete, but to collaborate
through strategies that are shared not
only by social and public activists, but
also by foundations, local governments,
businesses, and the state.
We, Impact Hub Odessa, and activists in
general, can develop effective models
and apply good practices. However,
it is difficult to multiplicate them, and
sometimes this is even impossible
without involvement of the state, large
businesses and funds.
In addition to the above-mentioned
values, the following strategies will be
important to us:
•
specialization, because not everyone
can be engaged into creation of
projects. Someone should help in
project development, someone - to
analyze and describe best practices,
someone — to promote them, and
someone — to help the state and
business find the way to activists;
•

cooperation with the state, local
self-government bodies and large
business. For example, Impact Hub
Odessa can hold up to three cycles
of business incubation during one
year and only in Odesa. A large-scale
implementation is possible only by
efforts of the state, with the support
of funds and business.

There is one and only way to this: to
sit down together and start negotiating
about mutually important things. We are
ready, so recognize it as an invitation :)
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Я К З М І Н И В СЯ I M PAC T H U B O D E SS A
ЗА 5 РОКІВ?
H O W H AS I M PAC T H U B O D E SS A C H A N G E D OV E R 5 Y E A R S ?

I M PAC T H U B O D E SS A
ЗСЕРЕДИНИ
I M PAC T H U B O D E SS A F RO M I N S I D E
СORE TEAM

2018
4 поверхи 1290,9 м2

2013
1 поверх 352,6 м2

4 floors

1 floor

10

команда зросла в 20 разів:
від 3 людей у 2013
до 64 у 2018

the team has grown 20 times:
from 3 people in 2013
to 64 in 2018

дипломатичних делегацій
із Німеччини, Швеції, США,
Франції, Великобританії, Нідерландів, Норвегії, Австрії, Бельгії
та Канади

diplomatic delegations
from Germany, Sweden,
the USA, France, the UK,
the Netherlands, Norway, Austria,
Belgium and Canada

205

157,2
резиденти у 2018
residents in 2018

29

21

комерційні
commercial

соціальні
social

кількість мемберів
number of members

подій на місяць
на всіх поверхах
events per month
on all floors

10 000

підписників

що цікавляться соціальними інноваціями та
отримують регулярну
тематичну розсилку від
Impact Hub Odessa

Кількість напрямків:

HUB LIVINGROOM
TEAM

HUB LAB

проектів
projects

COMMUNITY TEAM

FINANCE TEAM

COMMUNICATION
TEAM

PROGRAM
DESIGN TEAM:

subscribers

who are interested
in social innovation
and receive a regular
newsletter from Impact
Hub Odessa

Hub Living Room — cultur and education lecture hall,
business and creative economy,
youth, urban science,
education, social entrepreneurship,
media programs and ForshMag, Hub Lab

RENT SERVICE TEAM
24

EDUCATION
TRANSFORMATION
LAB

< 300

Number of lines of activities:

культурно-освітній лекторій Hub Вітальні,
бізнес та креативна економіка,
молодь, урбаністика, освіта,
соціальне підприємництво,
медіапрограми та ForshMag, Hub Lab

TECH&SERVICE TEAM

Impact Hub Business
Social Entrepreneurship
Development
Media Projects
ForshMag
Impact Hub Ambassadors
Urban Development Programs

Сміливість / Courage

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ACCELERATE 2030
Програма для соціальних підприємців,
ініційована Impact Hub Geneva
та UNDP. 2017 рік.

The Social Entrepreneurs
Program, initiated by Impact
Hub Geneva and UNDP. 2017

Цикл освітніх заходів, спрямованих на
промоцію соціального підприємництва
в Україні. Рік заснування: 2015.
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5

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

A number of educational activities aimed
at promoting social entrepreneurship in
Ukraine. Year of foundation: 2015.

соціальних бізнесів

із них пройшли пітчинг

подалися від України
applied from Ukraine

та презентували свої ідеї
and presented their ideas

5 of them participated at pitching

social businesses

SOIN SCHOOL
Освітній проект для соціальних підприємців, реалізований за фінансової
підтримки МЗС Німеччини.

Educational project for social
entrepreneurs, implemented with
the financial support of the Ministry
of Foreign Affairs of Germany.

2015-2017

200

15

participants

Ukrainian projects

учасників

українських проектів

навчалися у 6 містах
України на регіональних
семінарах
studied at regional seminars in 6
cities of Ukraine

долучилися до акселератора
SOIN School
joined the SOIN School accelerator
program

2

участь у міжнародних
заходах

поїздки для обміну
досвідом у Берліні
experience exchange
visits in Berlin

participation
in international events

Social Innovation Forum in Minsk
and RuhrSummit in Dortmund

partners

2018

проект продовжено
на 2 роки під назвою
Sustainable Development Lab.

який ми відібрали на Accelerate 2030, запросили
до програми 2018 року
which we chose for the Accelerate 2030, was
invited to participate in 2018 Program

IDEA BOOST
Програма менторської підтримки
соціальних проектів. 2017 рік.

Program of mentoring of social
projects. 2017

50

15

3

учасників

учасників

набори

participants

participants

enrollments

отримали менторську підтримку Impact Hub Odessa
gained mentoring support
from Impact Hub Odessa

отримали професійну
консультацію
were consulted by
professionals

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP CAMP-SUMMER
BUSINESS SCHOOL

партнери
Dekabristen e.V., Impact Hub
Moscow, Impact Hub Berlin, краудфандингові платформи planeta.ru,
talaka.by, Спільнокошт, коворкінг
«Часопис», білорусько-бельгійська
асоціація «ОДБ Брюссель».

The Rainbow Ecosystem project,

Dekabristen e.V., Impact Hub
Moscow, Impact Hub Berlin,
crowdfunding platforms planeta.ru,
talaka.by, Spilnokosht, coworking
Chasopys, ODB Brussels (BelarusianBelgian Association).

the project
has been extended

for 2 years under the name
Sustainable Development Lab.
26

(червень, 2018)

(June 2018)

40

16

participants

Ukrainian cities

учасників

міст

5

6

days

coaches

днів

тренерів
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УРБАНІСТИКА

HUB ВІТАЛЬНЯ

URBAN DEVELOPMENT

HUB LIVING ROOM

Вдень — відкритий коворкінг,
а ввечері — майданчик для культурно-освітніх подій. Дата відкриття: 2013.

ЛІТЕРАТУРА біологія
а р х і т е к т у р а КІНЕМАТОГРАФ ФІЗИКА
МУЗИКА ХІМІЯ театр П О Д О Р О Ж І
АСТРОНОМІЯ ФІЛОСОФІЯ ЖУРНАЛІСТИКА
ДИЗАЙН ОДЕСИКА
ФОТОГРАФІЯ
робототехніка Інтелектуальні ігри

236

книжок у бібліотеці
books in the library

Цикл заходів, присвячених
темі розвитку міст. 2016.

A series of events dedicated
to urban development. 2016.

Майданчик для діалогу щодо
розвитку міста між представниками громадянського суспільства,
бізнесу та міської влади.
Дата запуску: листопад 2016.

A platform for dialogue on the
city development between the
representatives of civil society,
business and city authorities.
Launch date: November 2016.

Open coworking — during the day —
hours, and a platform for cultural and
educational events — in the evening.

*

Literature Biology Painting Architecture
Cinema Physics Music Chemistry
Theater Travelling Astronomy
Philosophy Journalism Photography
History Design History of Odesa
Robotics Intellectual games

*

МІСЬКИЙ КЛУБ
«СТРАТЕГІЯ—2050»
«STRATEGY-2050»
CITY DISCUSSION CLUB

120

52

16

a community of 120 people

speakers

meetings

людей у спільноті

ПЕРЕМОГА
В ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ
ПРЕМІЇ 2017
WIN IN THE LEIPZIG
AWARD 2017

спікери

партнери
partners

зустрічей

4City, CANactions, Prague Civic Center

Конкурс новаторських
проектів та методик
інтегрованого розвитку міста.

12 500 €

Сompetition of innovative projects
and methods of integrated
development of the city.

на ревіталізацію
1 двору в спальному
районі Одеси

for revitalization of 1 yard in
the outer lying residential
district of Odesa

17

постійних спікерів
regular speakers

1062

заходи за 5 років

«СПРОМОЖНОСТІ ЧЕЛЕНДЖ»
«THE CAPACITY CHALLENGE»

Програма активізації спільнот
у районах Одеської області.
Лютий-червень 2018.

events within 5 years

5

12

months

projects

місяців

29

проектів

Community Activation
Program in Odesa region.
February-June 2018.
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EDUCATION
TRANSFORMATION LAB
Тренінговий центр для педагогів та
інкубатор освітніх проектів.
Дата запуску: грудень 2017.

100

івентів (для вчителів
та батьків)

Training center for teachers and the
incubator for educational projects.
Launch date: December 2017.

5

людей у команді
team members

events
(for teachers and parents)

17

партнерів
partners

50

випускників програм
graduates of programs

4500+

відвідувачів
visitors

IMPACT HUB AMBASSADORS
The Support Program of proactive
students at universities.
Launch date: 2016.

Програма підтримки ініціативних
студентів в університетах.
Дата запуску: 2016.

80

2

ambassadors

(Ecoprostir, «Скрепка»)

студентські простори

амбасадорів

student programs (Ecoprostir, «Skrepka»)

250

UNIVERSITY CHALLENGE

active community
members

Учасники створюють проекти, мета
яких — покращити свій університет.
Дата запуску: 2017

Participants create projects aimed
at improving their university.
Launch date: 2017.

25

3

8

19

universities

projects

активних учасників
спільноти

кількість шкіл, з котрими ми працювали
number of schools
we worked with

2

кемпи для підлітків
на зимових та весняних
канікулах 2018 року
camps for teens on winter and
spring holidays in 2018

75

проектів, що отримали
підтримку

сезони
seasons

124

студенти
& викладачі

університетів

students &teachers

SMARTMART

спільно з Карітас Одеса УГКЦ
Березень, 2018

16
лекцій від студентів
студентам

together with Caritas Odessa UGCC
March, 2018

124
спікерів
speakers

lectures delivered
by students to students

projects received support

158

освітніх заходів в університетах
educational events at universities

1000
студентів
students

Регулярні зустрічі — Speaking Club та інтелектуальні ігри
для студентів «Граріум»
Regular meetings — Speaking Club and intellectual games
for students «Grarium»
30

проектів

31

300
учасників

participants
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IMPACT HUB BUSINESS
Напрямок у діяльності Impact Hub
Odessa, націлений на розвиток і консолідацію бізнес-спільноти Одеси.
Дата запуску: 2016.

3000

2,5

підписників
розсилки
subscribers
to the newsletter

Activity area of Impact Hub Odessa,
aimed at the development and
consolidation of Odesa business
community.
Launch date: 2016

заходів щомісяця на бізнестематику протягом 2 років
business events per month within 2 years

для дизайнерів
одягу серпень
2016 року —
9 проектів

accelerator for clothing
designers in August
2016 — 9 projects

дослідження
представників
креативних індустрій

research of creative
industries’
representatives

4 фокус-групи — 150 осіб —
Одеська та Чернівецька області, Молдова
5 глибинних інтерв’ю
4 focus groups — 150 people —
Moldova, Odesa and Chernivtsi regions
5 in-depth interviews

червень 2018
школа для культурних
та креативних проектів

45 учасників
із Молдови, Одеської
та Чернівецької областей
45 participants from Moldova,
Odesa and Chernivtsi regions

June 2018
school for cultural and
creative projects

CREATIVE MORNING
Глобальна мережа безкоштовних
сніданків-лекцій для креативних
людей. Дата запуску в Одесі: 2017.

А global network of free lectures in the
breakfast format for creative people.
Launch date in Odesa: 2017.

188 міст

3 міста

14

188 cities
all over the world

3 cities
in Ukraine

14 monthly
events in Odesa

у всьому світі

в Україні

щомісячних подій в Одесі
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«NEW COUNTDOWN» BUSINESS INCUBATOR
Один із проектів Impact Hub Odessa,
розпочався у 2015 році. Мета
проекту — соціалізація та адаптація
переселенців зі сходу України
та Криму шляхом допомоги у створенні
та розвитку власного бізнесу.
У 2016 році до участі долучилися
ветерани АТО.

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ

CREATIVE INDUSTRIES
1
1
акселератор

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР «НОВИЙ ВІДЛІК»
One of the projects of Impact Hub
Odessa, was launched in 2015.
The goal of the project is Socialization
and adaptation of the emigrees from
Eastern Ukraine and Crimea by providing
help to start and develop their own
businesses. In 2016, veterans of ATO
(military conflict in Eastern Ukraine)
joined the project.

712

217

131

41

applied
for participation
in the project

obtained training
in the business
incubator

drafted and
presented their
business projects

received a grant
for the total
amount of
2.1 million UAH

подали заявки
на участь
у проекті

50%

пройшли
навчання
у бізнесінкубаторі

написали
та захистили
свої бізнеспроекти

отримали
грант на загальну суму
2,1 млн грн

учасників, які пройшли навчання в бізнес-інкубаторі,
але не отримали грант, все одно відкрили власний
бізнес в Одеському регіоні.
of the participants who were trained in the business
incubator but did not receive a grant, still started their own
business in Odesa region.

Три Роки бізнес-інкубатор «Новий
відлік» підтримував міжнародний фонд
«Відродження», у 2017 році долучилися партнери з благодійного фонду
«Карітас Одеса УГКЦ».

Business incubator «Noviy Vidlik» has
been supporting the international fund
«Vidrodzhennya» for three years. Partners
from the charitable fund «Caritas Odesa
UGCC» joined the support in 2017.
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FORSHMAG.ME
людей
у команді
people
in the team

1
редактор
editor

< 400

публікацій
publications

> 3500

20 000

followers on social media

visits per month

години
редагування
hours of editing

8

стажерів
(Одеса та Львів)
trainees (Odesa
and Lviv)

2018

Internet magazine about social
and cultural initiatives of Odesa.
Launch date: July 2016.

@creacityod

створили телеграм-канал із пошуку
роботи для креативних людей

відвідали наші заходи

для громадянських
журналістів у Одесі
та Одеській області,
Херсоні та Миколаєві

people
attended our events

авторів за час існування

45 authors during the existence
24

роки

середній вік
авторів

28 Гб

інформації
gigabytes
of information

years old
authors’ average
age

тренінгів

training
events for civilian
journalists in Odesa
and Odesa region,
Kherson and Mykolaiv

візитів на місяць

підписників в соцмережах

4032

15

людей

Інтернет-журнал про соціальні
та культурні ініціативи Одеси.
Дата запуску: липень 2016.

5

< 250

партнерств з українськими
фестивалями (Одеса та Київ)

MEDIA
LITERACY PROGRAM

за підтримки «У-медіа»,
Internews в Україні. 2017.

with the support of «U-Media»,
Internews in Ukraine. 2017.

2

літніх медіашколи
для підлітків
(Арциз і Одеса)
Summer
Media Schools
for teenagers
(Artsyz and Odesa)

40

4

participants

lecturers

12-17

2

age of participants

mentors

учасників

вік учасників

8

a telegram-channel to search jobs
for creative people was created

partnerships with Ukrainian festivals
(Odesa and Kyiv)

журналістських
матеріалів

4 лекції на теми:

кібербулінг, громадянська журналістика,
фактчекінг, толерантність у медіа
для 150 осіб

МЕДІАОСВІТА

MEDIA PROJECTS

4 lectures on topics:

Цикл заходів у сфері медіаграмотності
та громадянської журналістики. 2016.

A series of events in the field of media
literacy and civil journalism. 2016.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА «Я — ГРОМАДЯНСЬКИЙ
ЖУРНАЛІСТ»

ALL-UKRAINIAN PROGRAM
«I AM A CIVIL JOURNALIST»

У партнерстві з DW Akademie.
Дата: 2016.

In partnership with
the DW Academy. 2016.
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1 Media hackathon
for new projects
and 1 Media workshop
for existing projects
in Odesa

ПРОГРАМА
З МЕДІАГРАМОТНОСТІ

journalistic materials

12

1 Медіахакатон
для нових проектів
і 1 Медіамайстерня
для наявних проектів
у Одесі

cyberbullying, civil journalism,
fact checking, media tolerance
for 150 people

лектора

ментори

1

відео
video

Сміливість / Courage
«Саме те, як ви сідаєте, визначає
характер вашої комунікації та, зрештою, безпосередньо впливає на її
результат», — ось що почув би байкар, якби зайшов у гості в Impact Hub
Odessa. Останнім часом почала ловити
себе на відчутті дискомфорту, коли
на зустрічах команди Хабу або з її
участю з тих або інших причин відбувається криловське «поважно сіли в
ряд». Незатишно не бачити очей всіх
присутніх. Незатишно сидіти до когось
спиною. З’являється несвідоме бажання роздати оточенню по пригорщі
суб’єктності. Тому що звичний формат
наших зустрічей — це коло. Щотижневі
летучки — коло, щомісячні планерки — коло. Навіть коли спілкування
проходить в чаті або поштою, в моїй
голові ми продовжуємо сидіти в колі.
І це, як ви розумієте, вже зовсім не
про стільці, Іване Андрійовичу. Це про
природу взаємин і про методи прийняття рішень.

З В И Ч К А С І Д АТ И В КО Л О

Основні принципи бірюзових організацій за Фредеріком Лалу:
Basic principles of teal organizations by Frederic Laloux:

1.

H A B I T O F S I T T I N G I N A C I RC L E
2.
Через специфіку моєї роботи я часто
думаю про стільці. Дарма це питання
багатьом здається незначущим. Крилов зі своїм «тож як сідати — сварки
марні» зустрів би в моїй особі затятого
антагоніста.

Due to the specifics of my work, I often
think about chairs. For no good reason,
many people consider this question as
insignificant. Russian poet of XIX century,
Ivan Krylov with a quote «However much
you change positions, you’ll never make
musicians!»

Юлія Романовська,

Yuliya Romanovska,

координаторка команди
хостів Impact Hub Odessa,
координаторка команди
Hub Вітальні, співзасновниця
Impact Hub Odessa

coordinator of host team in
Impact Hub Odessa, coordinator
of Hub Living Room team,
co-founder of Impact Hub
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from his famous poem, would meet an
utter antagonist in my face. If the famous
storyteller happened to pop in Impact
Hub Odessa, he would hear the following
words «Just the way you sit, defines
the nature of your communication and,
ultimately, has a direct influence on
its outcome». Recently I start catching
myself that I feel uncomfortable at
those meetings of Hub team or with its
participation, when for some reason,
precisely according to Krylov, people
«seriously sit down in a row». I feel
uncomfortable not to see eyes of all
present people. I feel uncomfortable
to sit with my back to someone. There
is an unconscious desire to distribute
everyone present a handful of
subjectivity. Because the usual format of
our meetings is a circle. Weekly working
briefings take place in a circle, monthly
staff meetings — a circle. Even when
communication takes place in chat or via
e-mails, in my head we continue to sit
in a circle. And this, as you understand,
dear Mr Krylov, is not about chairs at all.
This is about nature of relationships and
decision making methods.

3.

Самоорганізація — від «піраміди»
до «мережі», від жорсткої ієрархії під
контролем керівника до розподіленої
структури та роботі в командах.
Цілісність — співробітники сприймаються як особистості, а не як ресурси.
Робочі завдання розподіляються під
людину, а не навпаки.
Еволюційна мета — місія організації
не нав’язана «зверху» і не викликає
відторгнення. Вона еволюціонує разом із організацією, і люди звіряються
разом із нею, коли потрібно прийняти
рішення в роботі.

Self-organization — from a «pyramid» to a
«network», from rigid hierarchy controlled by
the head to distributed structure and work in
teams.
Integrity — employees are perceived
as individuals, not as resources. Job
assignments are adjusted to people, and not
vice versa.
Evolutionary goal — the organization’s
mission is not imposed «from above» and
does not cause rejection. It evolves together
with the organization, and people refer to it
when it comes to decision making at work.

Для сучасних викликів люди повинні бути гнучкими і максимально використовувати свої
сильні сторони. А зробити це за традиційної ієрархії набагато складніше, аніж у бірюзовій
організації.
Modern reality challenges people to be flexible and make the most of their strengths. And to do
this in the traditional hierarchy is much more complicated than in a teal organization.
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БІРЮЗОВІ
ЕКСПЕРИМЕНТИ
Найстаріша в Хабі горизонтальна
практика управління з відомих мені —
це арт-менеджмент Hub Вітальні.
З 2015 року чотири особи голосуванням визначають наповнення культурно-освітнього лекторію. За жодною
людиною не закріплене право на
визначальне слово. Це тягне за собою
деякі втрати у швидкості, але завдяки
комбінації чотирьох різних бекграундів
і експертиз ми однозначно виграємо в якості. Звичайно, трапляються
суперечки з приводу різних місць із
блаженного Августина, але найбільша
складність — сформулювати відповідь
на питання «Як це ви не хочете лекцію про мухомори в творчості Ігоря
Синєпупенка? Хто у вас директор? Я з
ним домовлюся!»
Ще один полігон для бірюзових
експериментів — хостинг. На сьогодні
команда хостів Impact Hub Odessa — 23
особи, які зустрічають вас на чотирьох
поверхах зранку до ночі майже 365 дні
на рік. Координують роботу шість старших хостів, щомісячні робочі зустрічі
відкриті для відвідування. Загальні
важливі питання приймаються на зустрічах колегіально. Більшість оперативних рішень залишаються на розсуд
хоста на зміні.
Щомісяця хости проходять оцінку
якості роботи. Хоча замість дієслова
«проходять» можна було б вжити слово
«проводять», оскільки кожен оцінює
кожного, зокрема і себе. Також в
опитуванні беруть участь представники
інших команд Хабу: хто постійно, хто за
принципом ротації.
У червні це може бути бухгалтер, а
в серпні — прибиральниця. Усього
наприкінці місяця хост отримує близько 30 оцінок за трьома категоріями
(чіткість виконання задач, залученість,
комфортність комунікації), з яких виводиться середній бал. Потім результати
місяця обговорюються на зборах, в
яких беруть участь як хости, так і представники інших команд Хабу.

TEAL
EXPERIMENTS
The oldest horizontal management
practice in Hub that I know is art
management of Hub Living Room. Since
2015, four people decide by voting on
content of the cultural and educational
lecture hall. No person has the final
decision right. It slows down the process
a bit, but thanks to the combination of
four different backgrounds and expertise,
we can provide better quality. Of course,
we can argue regarding various places
from blessed Augustine, but the most
difficult thing is to formulate an answer
to the question «Why don’t you want a
lecture about fly agarics in work of Igor
Synуpupenko Who is your director?
I will negotiate with him!»
Hosting is another field for teal
experiments. Today, the host team of
Impact Hub Odessa comprises 23 people
who welcome you on the four floors from
morning to night almost 365 days a year.
Six senior hosts coordinate work,
monthly working meetings are open
to visit. General important issues are
taken collegially at meetings. Most of
operational decisions are to be taken by
a host on duty.
Every month, quality of hosts’
performance is assessed. Or I would
rather say hosts assess quality of
their performance, because everyone
evaluates everyone, including himself
or herself. Also representatives of other
teams in Hub take part in assessment:
someone on a regular, someone on a
rotation basis.
In June, this can be an accountant, and
in August — a cleaner. In total, at the end
of the month, a host receives about 30
scores in three categories (preciseness of
task execution, involvement, comfort of
communication), from which an average
score is derived. Then monthly results
are discussed at meetings involving both
hosts and representatives of other teams
in Hub. Here we rattle our spears for five
to eight hours (for example, we can
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Тут ми від п’яти до восьми годин
поспіль трощимо списи (наприклад,
можемо протягом години сперечатися
про те, чи зобов’язаний хост завжди
посміхатися), і зрештою формується не
тільки таблиця балів, що впливає на
заробітну плату, але й таблиця коментарів до них, що дає можливість побачити свої проколи за місяць і вдосконалити роботу надалі. А також бухгалтер
і прибиральниця дізнаються набагато
більше про хостинг, що сприяє взаєморозумінню.
Ми заохочуємо хостів до співробітництва з іншими командами Хабу. Деякі з
них за сумісництвом займаються SMM,
випилюють різні речі в Hub Lab або
беруть участь у підготовці рітріту для
соціальних інноваторів. І навіть прекрасний телеграм-канал Hub Вітальні
ведуть двоє хостів (так-так, це прозвучало на правах реклами).
Головними носіями та пропагандистами ідеї організації майбутнього імені
Фредеріка Лалу в Хабі, безсумнівно,
є команда Лабораторії освітніх змін.
Зокрема, саме сформульовані ними
ціннісні принципи взаємодії в команді
ми вирішили запозичити для всього
Хабу. Наші едюкатори вже «перекусали» своїми бірюзовими зубами значну
частину колег, так що вірус горизонтальності активно поширюється
поверхами.
Переглянено структуру, порядок
роботи та роль Core Team: нині це координаційний орган управління Impact
Hub Odessa, до складу якого входять
10 осіб. За задумом розробників при
прийнятті рішень на рівних повинні
звучати голоси фінансів, програм,
хостів і комунікацій. Не скажу, що
зміни відбуваються в нас легко і все
виходить добре й одразу. Не скажу,
що інколи не долають скептицизм і
зневіра. Не скажу, що нам завжди просто зрозуміти один одного і прийняти
рішення з урахуванням усіх думок. Але
навіть лежати в тому напрямку, в якому
ми обрали лягти, — це краще, ніж нічого не робити або рухатися в інший бік.
Головне — лежати в потрібній конфігурації. А саме — по колу.
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dispute for an hour whether a host has to
smile all the time).
Eventually these meetings result in
forming both a table of scores influencing
a salary, and a table of comments which
allows hosts to see their failures this
month and improve performance in the
future.
Also the accountant and the cleaner learn
much more about hosting that facilitates
mutual understanding. We encourage
hosts to collaborate with other teams
in Hub. Some of them work part-time
with SMM, carve different things in Hub
Lab or participate in preparing a retreat
for social innovators. And even a great
telegram-channel of Hub Living Room
is done by two hosts (yes, I say it for
publicity purposes).
Undoubtedly, the team of the Education
Transformation Lab is the main carrier
and advocate of Frederic Laloux’s idea
of organizations

of the future in Hub.
In particular, they have formulated
value principles for teamwork, that we
decided to introduce for the whole Hub.
Our educators have already «infected»
a significant number of the colleagues
with their teal teeth, so that the virus is
actively spreading around the floors.
The structure, workflow and role of the
Core Team have been revised: now it
is the coordinating body of Impact Hub
Odessa, which consists of 10 people.
According to the developers’ idea, at
decisions making the voices of finance,
programs, hosts and communications
should be taken on equal. I will not say
that our changes take place that easily
and everything goes perfectly smooth.
I will not say that there are no moments
of skepticism and disbelief. I will not say
that we always flawlessly understand
each other and make decisions based on
everyone’s opinions. But even lying in the
direction which we have chosen is better
than doing nothing or moving in opposite
direction. The main thing is to lie in the
correct configuration. And this is actually
a circle.

Сміливість / Courage

ЛОКАЦІЇ

L O C AT I O N S

У нас багато партнерів, але є місця, з
якими ми тісно пов’язані, — створюємо спільні проекти та допомагаємо
один одному.

We have many partners, but there are
places we are closely connected
with — we create common projects
and help each other.

ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР

GREEN THEATER

Публічний простір у парку ім. Т. Шевченка в центрі міста, відновлений в
2015 році з руїн. Тут і парк, де можна
просто посидіти у шезлонгу з книжкою,
і фуд-корт, де можна перекусити, і цікаві
події протягом усього дня: від ранкової
йоги до вечірніх кінопоказів на великому екрані під літнім зоряним небом.
Зелений театр працює лише в теплий
сезон. У 2017 році там провели близько
300 заходів, із них 40 кінопоказів, 16
концертів та 14 фестивалів. 45 % івентів
були безкоштовними. Їх відвідало 250
тисяч гостей.

The public space in The Taras
Shevchenko park in the city center,
restored in 2015 from the ruins. There is
a park zone, where you can simply relax
in a hammock chair with a book, and a
food-court, where you can have a snack,
and interesting events throughout the day:
from morning yoga to evening movies on
the big screen under the summer sky full
of stars. The Green theater works only
in the warm season. In 2017 it hosted
about 300 events, out of them 40 cinema
showings, 16 concerts and 14 festivals.
45 % of the events were free. They were
visited by 250 thousand guests.

«ДОБРОБУТІК»

«DOBRO BUTIK»

Благодійний магазин, дохід якого йде
на купівлю медикаментів та медобладнання для лікування важкохворих дітей.
Створений п’ять років тому. За цей час
площа магазину виросла втричі —
з 52 кв. м до 144 кв. м, у чотири рази
збільшився прибуток — зі 100 тисяч грн
до 400 тисяч грн. Всього за п’ять років
існування на благодійність направили
1 066 644 грн, а також допомогли
адресно 72 дітям. У магазин можна віддати на реалізацію непотрібні речі — за
період роботи «Добробутіка» це зробили 1500 одеситів, а більше 7500 людей
придбали ці речі, тим самим підтримавши ідею магазину. Зараз «Добробутік»
приймає непотрібні речі, які йдуть на
переробку: потім із них створюється
технічна тканина і наповнення для
ковдр, диванів та іншого.

A charity shop that hands over its profit
to purchase medicines and medical
equipment for treatment of seriously ill
children. The shop was created five years
ago. During this time, its area increased
three times — from 52 square meters to
144 square meters, and its profit increased
fourfold — from 100 thousand UAH to
400 thousand UAH. In total for 5 years
of the existence, 1 066 644 UAH were
sent for charity purposes, and 72 children
got targeted support. You can bring
unnecessary clothing and accessories
for sale — 1,500 Odessites did it in the
course of «Dobro butiks» work, and more
than 7,500 people bought these things,
thereby maintaining the idea of the
 shop.
Now «Dobro butik» accepts unnecessary
things for recycling: they will be processed
into technical fabric and filling for blankets,
sofas and so on.

MINDSPOT

MINDSPOT

Центр практик усвідомленості відкрився наприкінці 2017 року. У просторі
регулярно проводяться як індивідуальні заняття, так і групові курси. Програми
побудовані на найновіших психологічних та нейробіологічних дослідженнях,
ґрунтуються на останніх експериментах
у сфері практик усвідомленості. Корпоративні програми Mindspot спрямовані
на підвищення ефективності роботи
команди через розвиток навичок концентрації.

The Center for Mindfulness Practices was
opened at the end of 2017. Both individual
sessions and courses for groups are held
regularly in the space. The programs are
based on the latest psychological and
neurobiological studies, and grounded
on recent experiments in the field of
mindfulness practices. Mindspot programs
for corporate clients are aimed at
improving a team’s performance through
development of concentration skills.

Сміливість / Courage

ФЕСТИВАЛЬ ІДЕЙ
I D E AS F E S T I VA L
Фестиваль ідей — відкритий форум для
лідерів, де можна обмінятися ідеями
щодо гідного та щасливого життя людини у світі, що стрімко розвивається.
Сесії різних форматів та тематичних
напрямів — від лекцій і презентацій
до дискусій і бесід віч-на-віч. Фестиваль ідей організовується Impact Hub
Odessa спільно із The Aspen Institute
Kyiv із 2017 року. Тематичні напрямки
фестивалю: «Освіта», «Наука і технології», «Медіа і мистецтво», «Безпека», «Економіка», «Міський простір»,
«Освіта», «Здоров’я та краса».

The Ideas Festival is an open forum
for leaders where you can share ideas
about a decent and happy life in a rapidly
developing world. Sessions of various
formats and thematic areas — from
lectures and presentations to discussions
and conversations face to face. The
Ideas Festival is organized by Impact
Hub Odessa together with The Aspen
Institute Kyiv since 2017. Thematic areas
of the festival are: «Education», «Science
and Technology», «Media and Art»,
«Security», «Economics», «Urban space»,
«Education», «Health and Beauty»

РІТРІТ Д ЛЯ СОЦІА ЛЬНИХ
І Н Н О В АТ О Р І В
R E T R E AT F O R S O C I A L I N N OVAT O R S
Простір і час для фізичного і духовного
відновлення, в якому комфортно підбити особисті підсумки, поговорити / помовчати про головне, відволіктися від
рутини. Вже другий рік поспіль рітріт,
організований Impact Hub Odessa,
збирає соціальних інноваторів з усієї
України. Рітріт — наш спосіб розвинути
культуру уважного та екологічного
ставлення до себе.
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Space and time for physical and spiritual
recovery, in which it is comfortable to
sum up personal results, to talk / keep
silent about the main thing, to distract
from routine. For the second year in a
row, retreat, organized by Impact Hub
Odessa, gathers social innovators from
all over Ukraine. Retreat is our way
to develop a culture of attentive and
ecological attitude towards ourselves.

Cпільна творчість / Collaboration
ЛЮДИ
котрі приходять до Impact Hub Odessa,
дуже різні. Це можуть бути і digital
nomads, які приїздять до Одеси на кілька місяців, і одеські виробники одягу.
Від шестикласниці, що читає лекцію
про покоління Z, до 70-річного блогера. Їхні захоплення — від перкусії до
дослідження економіки в Пуерто-Ріко.
Раз на рік Impact Hub Network —
«великий Хаб», як ми його
називаємо — проводить опитування
глобальної спільноти (людей зі 100+
Хабів на п’яти континентах). Завдяки
цьому в нас є узагальнений портрет
одеського хабівчанина. Наша сила в
тому, що ми різні. І цей портрет більше
про те, чого або кого нам не вистачає.
Коли ми приймаємо нового резидента,
дивимося не тільки на загальні характеристики, що посилюють спільноту,
але й на щось унікальне, на те, що
відрізняє та додає граней і сенсів.

Я К С Т В О Р Ю Ю Т ЬСЯ С П І Л Ь Н О Т И
H O W CO M M U N I T I E S A R E C R E AT E D
Люди — Сенси — Стіни. Три важливих складники спільноти. І жодним не
можна поступитися. Це мій особистий
інсайт як ком’юніті-менеджерки. У цій
замітці розповім вам про спільноту
Impact Hub Odessa.

Єлена Підопригора,

People — Senses — Walls. Three
important components of a community.
And none of them can be compromised.
This is my personal insight as a
community manager. In this article, I will
tell you about the Impact Hub Odessa
community.

Elena Pidoprygora,

ком’юніті-менеджерка Impact community manager of Impact
Hub Odessa and coordinator
Hub Odessa та кураторка
напрямку Impact Hub Business of Impact Hub Business
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СЕНСИ
об’єднують навколо себе людей.
Нині Impact Hub Odessa розвиває до
10 напрямків, незалежних один від
одного. У кожного напрямку є свій координатор (ідейний лідер). Ця людина
спілкується напряму зі спільнотою на
особистих зустрічах, тематичних заходах, через розсилки. Такий тип спільноти називається децентралізованим.
У нього є свої переваги (масштабність,
різноманітність, низький рівень залежності від «центру») та виклики (трансляція загальнохабівських цінностей та почуття причетності не тільки до одного
напрямку). Один із шляхів подолати
такі виклики — наш щорічний великий
захід, що об’єднує всю спільноту та
залучає нових людей. Цей дводенний
захід наповнений виступами інноваторів, лідерів думок і агентів змін з усієї
України. Раніше це був Social Camp, а
вже другий рік поспіль у партнерстві з
The Aspen Institute Kyiv ми робимо Фестиваль Ідей. Два дні сенсів та інсайтів,
старих знайомств і нових зустрічей;
те, що заряджає member-ів (спільнота
Хабу) та maker-ів (команда Хабу)
на цілий рік.

PEOPLE
who come to Impact Hub Odessa are
very different. They can be both digital
nomads, who arrive in Odessa for
several months, and Odessa clothing
manufacturers. They vary from a sixthgrade schoolgirl who delivers a lecture
on generation Z to a 70-year-old
blogger. Their interests cover topics from
percussion to studying the economy of
Puerto Rico.
Once a year, Impact Hub Network —
«the big hub», as we call it — conducts
a the global community survey (people
from 100+ hubs at five continents). Due
to this, we have a generalized portrait
of Odessa hub dweller. Our strength is
that we are all different. And this portrait
is more about what or whom we lack.
When we accept a new resident, we
look not only at general characteristics
that enhance the community, but also at
something unique, that distinguishes and
adds facets and senses.
SENSES
consolidate people. Now Impact Hub
Odessa is developing up to 10 directions,
independent from each other. Each
direction has its own coordinator (thought
leader). This person communicates
directly with the community at personal
meetings, thematic events, emails.
This type of a community is called
decentralized. It has its own advantages
(scale, diversity, low level of dependence
on the «center») and challenges
(conveying general values and feeling of
involvement not only in one direction).
One of the ways to overcome such
challenges is our annual big event that
brings together the entire community
and engages new people. This twoday event is filled with speeches of
innovators, opinion leaders and agents of
change from all over Ukraine. Previously
it used to be the Social Camp, and for
the second year in a row, in partnership
with The Aspen Institute in Kyiv, we
organize Ideas Fest. Two days of senses
and insights, old acquaintances and new
meetings. This is what inspires members
(the hub community) and makers (the hub
team) for the whole year ahead.

СТІНИ
як не дивно, також важливі. Йдеться
не про стіни, що відділяють, а про ті,
в які завжди можна прийти. Має бути
місце, де можна знайти однодумців і
«спільників». Коли я вперше потрапила
в Хаб, у мене було враження, що це
вулик. В якому постійний рух. В якому
народжується щось нове. Звідки не
хочеться йти.
Наша спільнота — не тільки резиденти, що перебувають у нас в коворкінгу. Це люди, котрі приходять до нас
з ідеями (пітчитися, знайти ментора,
зібрати команду). Вони учасники
наших інкубаційних / акселераційних
програм. Це наші запрошені тренери
та спікери.
Це наші партнери. Комусь до вподоби
сидіти в галасливій Hub Вітальні на
першому поверсі та самому собі варити каву. Хтось любить «діловий» третій
поверх. Одні приходять попрацювати,
інші — поговорити, часто в Underhub
можна побачити в кріслі-мішку студента, що спить. Чому б ні? Стіни — це
місце сили. Кожен підзаряджається
по-своєму.
Найцінніше для нас — те, що спільнота
самостійно генерує, просуває, лобіює
ідеї, що позитивно впливають на місто.

ФОРМАТИ,
ЯКІ СПРАЦЮВАЛИ
В IMPACT HUB ODESSA
Щоб підтримувати такий настрій, ми
постійно пробуємо нові формати зустрічей. Формати, що покривають різні
запити: просто поспілкуватися, перемкнутися, надихнутися, перезавантажитися. Такі зустрічі створюють спільний
досвід. Саме він у спільнотах виконує
функцію фундамента. Ось деякі з них.
Вечір відкритих людей — вечірня
зустріч, на якій 2-4 проекти презентують свої ідеї та отримують зворотний
зв’язок (поради, контакти, коментарі)
від усіх, хто прийшов. І це плавно перетворюється на нетворкінг. У цьому

WALLS
odd as it may sound, are also important.
It is not about the walls that separate,
but about the walls that you can always
come into. There should be a place
where you can find like-minded people
and «accomplices». When I got into
the hub for the very first time, I had the
impression that it was a beacon. With
constant movement. Where something
new was born. And you don’t want to
leave from there.
Our community is not only residents who
stay in our coworking. These are people
who come to us with ideas (to pitch,
to find a mentor, to assemble a team).
They are participants of our incubator /
accelerator programs. These are
our invited trainers and speakers.
These are our partners. Someone likes
to sit in the noisy Hub Living Room on the
ground floor and make coffee on his own.
Someone loves the «business-like» third
floor. Some comes to work, others to
talk — often in Underhub you can see a
student, sleeping in a cushion chair. Why
not? The walls are the place of power.
Everyone has his or her own ways
to recharge.
The most valuable thing for us is that the
community itself generates, promotes,
lobbies ideas that have a positive impact
on the city.

THE FORMATS THAT
HAVE WORKED OUT
IN IMPACT HUB ODESSA
To support such a mood, we test
constantly new meeting formats.
Formats that cover various demands:
just to communicate, switch, inspire, or
reload. Such meetings create a shared
experience. It is the shared experience
that functions as a foundation in
communities. Here are some of them.

форматі важливо підготувати проекти
до презентації, щоб швидко і лаконічно
розповісти про свою ідею.
Несподівано круто було на фокусгрупах, які ми проводимо в рамках
досліджень із креативної економіки.
Формат стандартний — учасники відповідають на питання, не коментують
відповіді інших, не сперечаються. Кожна фокус-група закінчувалася двогодинним нетворкінгом, домовленостями
про співпрацю.

The focus groups turned out to be
unexpectedly cool. We conduct them as
part of research on creative economics.
The format is standard — participants
answer questions, do not comment on
answers of other people, do not argue.
Each focus group ended with two-hour
networking, cooperation agreements.

Родзинка формату в тому, що учасники не реагують на відповіді інших
одразу. Вони мають час переварити,
домислити, усвідомити. Для такого
формату дуже важливий сильний
модератор.

The zest of the format is that participants
do not respond to answers of others
at once. They have time to digest, to
think out, to perceive the sense deeply.
A strong moderator is very important for
such a format.

Sexy Salads — один із моїх улюблених
форматів, що практикується в мережі
Impact Hub. Раз на місяць ми разом
готуємо обід, і це не обов’язково
салат. Кожного разу ми обираємо нову
страву. Продукти розподіляються серед учасників — резидентів чи членів
команди Хабу. У день Х всі збираються на кухні та починають мити-різати-варити-смажити. Потім усі разом
обідаємо. У такому форматі не важливі
кулінарні здібності. Сила спільної творчості перекриває можливі недосоли.
А спільна трапеза — сама по собі ритуал. Важливо: не залишити голодним
фотографа!

Sexy Salads is one of my favorite formats
in Impact Hub network. Once a month,
we cook dinner together, and this is not
necessarily a salad. Each time we choose
a new meal. Products are distributed
among participants — residents or
hub team’s members. On a Xth day
everyone comes to the kitchen and starts
washing-cutting-cooking-frying. Then we
all have dinner together. In this format,
culinary skills are not important. Power
of joint creativity compensates possible
insufficient salting. A common meal is
a ritual in itself. Important: do not forget
to feed a photographer!

Щось змінити одному практично
неможливо. Якщо зміни ініціює організація — вже легше. Але якщо до цього
процесу долучаються підприємці та
вчителі, творчі люди та громадські організації, домогосподарки та студенти,
зміни неминучі. На різних рівнях.
І найголовніше — це те, як ми мислимо
та відображаємо дійсність.

Open people’s evening is an evening
meeting, when 2-4 projects present their
ideas and receive feedback (advice,
contacts, comments) from all those
46

networking. In this format, it is important
to prepare projects for presentation,
to describe your idea in a concise and
laconic way.
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One person can barely change
something. If changes are initiated by
an organization, it is already easier. But
if entrepreneurs and teachers, creative
people and community organizations,
housewives and students join this
process, changes are inevitable. At
different levels. And most importantly,
this is the way we think and reflect reality.

Cпільна творчість / Collaboration

Сфери діяльності *
Areas of activity*

25.6 % дизайн

35, 9 % освіта

design

education

23.1 % культура та мистецтво

33.3 % IT

culture and art

15.4 % розвиток спільнот
community
development

About one third of the projects
of the surveyed members
started in 2017.

34,8 %

є фрілансерами або самозайнятими
особами

are freelancers or self-employed
persons

26,1 %

працюють у комерційному секторі

work in commercial sector

21,7 %

є представниками некомерційних
організацій

are representatives of non-profit
organizations

Визначальним для роботи мемберів є:

By Vienna University of Economics and Business

Age

< 26
42,3 %

Гендер
Gender

26—35
50,0 %

38,5 %

Essential factor for members in their work is:

53,8 %

36—45		
7,7 %

соціальний вплив
social impact

Кожен 3-й

Each 3rd

опитаний мембер Impact Hub
Odessa є підприємцем, стартапером
чи представником креативного
сектору.

of the surveyed members of Impact
Hub Odessa is an entrepreneur, a
startupper or a representative of
creative sector.

Кожен 5-й

Each 5th

вважає себе активістом.

considers himself or herself
an activist.

Кожен 10-й

Every 10th

опитаний є студентом.

of the respondents is a student.

30,8 %

фінансовий показник
financial indicator

15,4 %

імпакт / фінанси
impact / finance

Мембери, які згодні із твердженням, що завдяки
Impact Hub Odessa ...

61,5 %
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* there was a choice of several professional
identities

Близько третини проектів
опитаних мемберів
стартували у 2017 році.

Impact Hub Global member survey: Odessa.

Вік

* був можливий вибір кількох професійних
ідентичностей

Members who agree with the statement that thanks to Impact Hub Odessa...

80,6 % знайшли нові можливості в кар’єрі
64,8 % краще зрозуміли соціальні
55,6 %
48,6 %
71,8 %
73,5 %
83,0 %

та екологічні виклики сучасності
зацікавилися у побудові кар’єри
у секторі соціального впливу
познайомилися з новими бізнесмоделями
найімовірніше, порекомендують
Impact Hub Odessa колезі
або другові
відчувають, що належать до
ком’юніті Impact Hub Odessa
високо оцінюють якість діяльності
Impact Hub Odessa

found new career opportunities
understood better social and
environmental challenges of our time
were interested in building a career in
the social sphere
got acquainted with new business
models
most probably will recommend Impact
Hub Odessa to a colleague or a friend
feel that they belong to Impact Hub
Odessa
highly appreciate quality of Impact
Hub Odessa’s activities

Cпільна творчість / Collaboration

Evhen Popov

Impact Hub Odessa — унікальне
місце, в якому перетинаються люди,
ідеї, проекти та стимулюються позитивні зміни у нашому місті та країні.
Також Хаб формує новий імідж міста
та регіону, визначає порядок денний
на національному та регіональному
рівнях. Це стало можливим завдяки
об’єднанню дуже різних спільнот і
створенню можливостей для їхньої
взаємодії. За підтримки міжнародного фонду «Відродження» Хабу
вдалося реалізувати велику кількість важливих проектів та ініціатив.
Завдяки діяльності Хабу як команди та Хабу як простору суспільне і
громадське життя в Україні розвивається динамічніше, інтегрується у
світовий контекст і стає сталим.

Impact Hub Odessa is a unique place
for people, ideas, projects and positive
changes to meet, and for positive
changes in our city and country to
be promoted. Hub also cultivates a
new image of the city and the region,
defines the agenda at the national and
regional levels. This became possible
due to the fact that very different
communities were united and were
given opportunities for interaction.
With the support of the International
Renaissance Foundation, Hub has
successfully implemented a large
number of important projects and
initiatives. In consequences of Hub’s
activities, both as the team and the
space, public and social life in Ukraine
is developing in a more dynamic way,
integrating into the world context and
becoming sustainable.

Андрій Федотов,

Andriy Fedotov

Це спільнота, що формує іншу реальність в Україні. Це про горизонтальні
та солідарні організації. Це про рівні
права та можливості незалежно від
статі, соціального статусу, національності, фізичних чи ментальних особливостей. Це про інше ставлення до
свого міста, до сусідів, до зелених
зон, до джерел води та культурної
спадщини.
Робота в Impact Hub Odessa навчила
мене організовувати заходи, де найголовніша людина не організатор, не
спікер, а кожен учасник. Я вірю, що
за такими заходами майбутнє.
Impact Hub — це наш зв’язок із
найкращим, що сьогодні є в глобальній економіці, і я радий тому, що ми
робимо цей зв’язок міцнішим завдяки спільним проектам з Impact Hub
Berlin, Impact Hub Moscow, Impact
Hub Geneva, Impact Hub Prague,
Impact Hub Sofia та іншими.

This is a community that shapes
another reality in Ukraine. This
is about horizontal and solidarity
organizations. This is about equal
rights and opportunities regardless
of gender, social status, nationality,
physical or mental characteristics. This
is a different attitude towards your city,
your neighbors, green areas, water
sources and cultural heritage.
My work experience at Impact Hub
Odessa has taught me to organize
events where the most important
person is not the organizer, not the
speaker, but each participant. I do
believe that future belongs to such
events. Impact Hub is our connection
with the best things in the global
economy, and I am glad that we make
this connection stronger due to joint
projects with Impact Hub Berlin, Impact
Hub Moscow, Impact Hub Geneva,
Impact Hub Prague, Impact Hub Sofia
and others.

керівник Південноукраїнського
представництва міжнародного фонду
«Відродження»

# O D E SS A I M PAC T S T O RY

ЩО ДЛЯ МЕНЕ ХАБ?
W H AT D O E S H U B M E A N F O R M E ?

Ігор Солодов,

Igor Solodov

Для мене Impact Hub Оdessa — це дім
моєї спільноти. Місце, зазначене на
моїй професійній сторінці у Facebook
як офіс. Адреса, за якою можна
зустріти часто найважливіше
в житті — людей із подібними цінностями. Більшість своїх семінарів і вебінарів
я проводжу тут. У Хабі немає нічого
зайвого та є все, що потрібно для роботи. В чому його основні особливості?
Це європейський коворкінг в Україні.

For me, Impact Hub Odessa is the place
where my community lives, the home.
The place indicated in my professional
Facebook page as an office. The address,
where I can often find the most important
thing in life — like-minded people. I hold
here most of my seminars and webinars.
There are no unnecessary things in Hub,
and there is everything it takes to work.
What are its main features? This is a
European-level coworking in Ukraine.

куратор проектів розвитку
для керівників Solodov.projects

Євген Попов,

curator of development projects for executive
managers Solodov.projects

координатор напрямку «Соціальне підприємництво» в Impact Hub Odessa

Тетяна Полонік,

Tetiana Polonik

засновниця журналу про подорожі
Україною La Boussole

founder of La Boussole, the magazine
about traveling in Ukraine

Impact Hub Odessa — це місце, де ти
розвиваєшся, навчаєшся та працюєш.
У Хаб я потрапила завдяки дебатам.
Потім Social Camp перевернув моє життя, надав упевненості, що все вдасться.
Коли в мене вже була конкретна ідея
журналу, я прийшла до Олександра
Славського, розповіла її та попросила про місце, щоб зібрати всіх, кого
ідея зацікавить. Він послухав і виділив
для мене одну із зал. Тоді на зустріч
прийшло понад 30 людей. І робота над
La Boussole закрутилася. Саме Хаб
зробив перший поштовх та імпульс,
посунув ідею з місця. Impact Hub
Odessa — це місце для тих людей, хто
має ідею зміни навколишнього світу,
суспільства, але кому не вистачає
впевненості або знань. Хаб може забезпечити і перше, і друге.

Impact Hub Odessa is a place where you
develop, study, and work. I got in Hub
thanks to the debates. Then the Social
Camp rocked my world, empowered
me in opinion that everything would
work well. When I had a specific idea of 
the magazine, I approached Oleksandr
Slavsky, shared with him and asked about
a place to invite everyone who would
be interested in the idea. He listened
to me and provided one of the rooms.
Then more than 30 people came to the
meeting. And the work on La Boussole
was pushed. It was Hub where I got the
first impetus and impulse, set the wheels
of my idea in motion. Impact Hub Odessa
is the place for the people who have an
idea how to change environment, society,
but lack confidence or knowledge. Hub
can provide both.
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head of the International Renaissance
Foundation regional office in Southern
Ukraine

coordinator of «Social Entrepreneurship»
section in Impact Hub Odessa

Володимир Немерцалов,

Volodymyr Nemertsalov

доцент кафедри ботаніки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова,
співзасновник 4City

Associate Professor, Department of Botany,
Odessa I.I.Mechnikov National University, cofounder of 4City

Impact Hub Odessa — це простір радості
та натхнення. Завдяки Хабу я брав
участь у зарубіжних поїздках та міжнародних проектах, знаходив помічників,
партнерів та однодумців. Особливість
цього місця та спільноти в доброзичливості, відкритості та атмосфері мотивованої творчості.

Impact Hub Odessa is a space of
joy and inspiration. Thanks to Hub,
I participated in foreign trips and
international projects, found assistants,
partners and like-minded people. This
place and community are unique due to
its friendliness, openness and overall
atmosphere of motivated creativity.

Влад Федченко,

Vlad Fedchenko,

графічний дизайнер, UX/UI
розробник та інколи художник

graphic designer, UX/UI developer and artist
sometimes

Хаб — це місце, де приємно працювати та спілкуватися. Ціную його за те,
що можу обмінюватися інформацією
поза сферою моєї діяльності, а також
вдосконалюю свою англійську разом із
вами. Тут доброзичлива, майже домашня атмосфера, немає чіткої вертикальної субординації серед працівників. Це
сприяє творчій активності та вільному
мисленню.

Hub is the place where it’s nice to work
and communicate. I appreciate that I
can exchange information beyond my
professional scope, and I also improve
my English here with you. That’s the
place with friendly, almost home-like
atmosphere, there is no clear vertical
subordination among the employees. It
boosts creative activity and free thinking.

Наталя Мажарова,

Natalya Mazharova

Impact Hub Оdessa — це фізичне
місце для моєї власної ефективності,
де я реалізую свої найсміливіші
проекти. Це спільнота «своїх» людей.
Епіцентр інновацій, освіти, розвитку
та добрих проектів. І символ надії на
прогрес в Україні. Хаб багато років
приймає команду Вишиванкового
фестивалю в коворкери та надає
зали для наших найбільших зібрань,
інструктажів та важливих подій.
Це дуже цінна і відчутна підтримка
фестивалю! Додаткову цінність дає
спільнота Хабу, люди, які поруч.
Відчувається, що ти в оточенні, яке
рухає цей світ. В Хабі демократія,
швидкість і тренди, Європа, і взагалі
це якесь посольство проактивних
людей, з якими я б хотіла жити в одній країні. Наприклад, коли навколо
ще діють гендерні стереотипи, в хабі
тебе вже гордо підписують «керівниЦЯ», «організаторКА»!

Impact Hub Odessa is a physical
place for my own efficiency, where I
implement my most daring projects.
This is a community of like-minded
people. The epicenter of innovation,
education, development and good
projects. And the symbol of hope
for progress in Ukraine. For many
years, Hub provides the team of the
Vyshyvanka Festival with coworking
space, as well as with halls for our
largest gatherings, briefings and
important events. This is a very
valuable and tangible support for the
festival! And added value of Hub is
its community, people who work and
live side by side. It feels like you are
in the environment that drives this
world forward. There is democracy
and speed, trends and spirit of Europe
in Hub. And in general, this is a kind
of an embassy of proactive people,
with whom I would like to live in one
country. For example, when gender
stereotypes are still around, Hub
people already proudly use feminine
endings for words like «leader» or
«organizer»!

керівниця Вишиванкового фестивалю

Федір Сердюк,

Fedyr Serdyuk

Команда Impact Hub Odessa, особисто Єгор Гребенніков та Олександр Славський надали неоціненну
підтримку моїй компанії на перших
етапах. Ми зобов’язані Хабу натхненням, першими контактами, першими
лекційними годинами про бізнес,
першим спорядженням і сертифікацією. Хаб став ферментом, акселератором процесів, що відбуваються
спочатку в особистості, а потім у
бізнесі роками. Завдяки Хабу за
кілька років ми вже володіли прекрасними компетенціями, стратегією
та нетворком, що в нашому бізнесі
означає успішність. Донині між FAST
та Impact Hub Odessa зберігаються
партнерські відносини, ми завжди
раді проводити наші заходи в Хабі,
де для нас діють особливі умови. У
певний момент в Impact Hub Odessa
зібралася критична маса людей із
різних міст та індустрій, які могли і
хотіли робити щось цікаве. Цікаво
тепер спостерігати за їхньою траєкторією.

The team of Impact Hub Odessa,
personally Yegor Grebennikov and
Oleksandr Slavsky, provided invaluable
support to my company in the first
stages. HUB empowered us with
inspiration, first contacts, first lectures
on business, first equipment and
certification. Hub became a biocatalyst,
an accelerator for processes
occurring first in an individual, and
then in business for years. Thanks to
Hub, within a few years we already
accumulated great competencies,
strategy, and network, which means
success in our business. Up to now,
FAST and Impact Hub Odessa are
partners, we are always happy to host
our events in Hub, where we enjoy
special conditions. wAt some moment,
Impact Hub Odessa gathered a critical
mass of people from different cities and
industries who could and wantes to do
something interesting. It is interesting
to observe how their paths upfold

засновник компанії з навчання першій
допомозі та іншим спеціальним
навичкам FAST

founder of FAST, First Aid and Other Skills
Training Company

head of the Vyshyvanka Festival

Регіна Уразманова,

хост, координаторка проекту Science club

Impact Hub Odessa для мене — це
все. Це місце, люди, проекти. Все, що
сприяє тому, щоб займатися справою,
яку любиш. Щоб робити це якісно та не
боятися додавати щось нове. Особисто для мене як для члена Impact Hub
Ambassadors це стало можливістю
робити проекти у виші, а також просто
прокачувати себе та створити власний
проект Science club. Особливість Хабу,
як мені здається, в тому, що тут немає
рамок. Можна просто почати обідати, а
закінчити розмовою з хлопцем із Техасу іспанською. Можна придумати якусь
ідею та одразу почати обговорювати
її з людьми поруч, а потім знаходити
тих, хто зможе допомогти втілити її. Ця
душевність і відкритість вражають.
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Regina Urazmanova

host, coordinator of the Science club
project

Impact Hub Odessa is everything
for me. This is the place, people,
projects. Everything that helps to
do something you love. To do it in
a quality manner and not be afraid
to add something new. Personally,
for me as a member of the Impact
Hub Ambassadors, it became an
opportunity to do projects in my
university, as well as simply level
myself up and have created my own
project Science club. In my opinion,
Hub’s distinction is that there are no
limits here. You can just start lunch
and finish it talking to a guy from
Texas in Spanish. You can come up
with an idea and immediately start
discussing it with people next to
you, and then find those who can
help bring it to life. This sincerity and
openness impress.

3. Cпільна творчість / Collaboration

СЛОВНИК
VO C A B U L A RY

Креативна економіка — особливий
сектор економіки, заснований на
інтелектуальній діяльності. Цікавий для
представників культурних і креативних
індустрій, серед яких реклама, архітектура, культура і мистецтво, ремісництво, дизайн, мода, музика, видавнича
справа, кіно та гастрономія.

Creative economy is a special sector
of the economy, based on intellectual
activity. Interesting for representatives of
cultural and creative industries, including
advertising, architecture, culture and arts,
crafts, design, fashion, music, publishing,
cinema and gastronomy.

Мембер — коворкер, учасник наших
програм, а також той, хто створює
проекти чи менториться в Impact Hub
Odessa, але фізично може в нас
не знаходитися.

Member is a coworker, a member of
our programs, as well as someone who
creates projects or gets mentoring
support in Impact Hub Odessa, but
physically is not necessarily present.

Мейкер — людина, яка знає про інновації все. Створює проекти, генерує
ідеї. В Impact Hub Odessa мейкерами
ми називаємо членів нашої команди.

Maker is a person who knows everything
about innovation. Creates projects,
generates ideas. In Impact Hub Odessa
we call the members of our team makers.

Резидент — людина, в якої є абонемент
на відвідування коворкінгу. В Impact
Hub Odessa існує дві форми резидентства: комерційна та соціальна. Комерційний резидент купує абонемент, а
соціальний може отримати його безкоштовно, якщо його проект близький
цінностям Impact Hub Odessa та має
соціальний складник.

A resident is a person who has a
subscription for coworking. There are two
forms of residence in Impact Hub Odessa:
commercial and social. A commercial
resident buys a subscription, and a social
one can get it for free if his or her project
is in tune with values of Impact Hub
Odessa and has a social component.

Рітріт — спеціально організовані
простір і час для фізичного та духовного відновлення. Наш рітріт збирає
діяльних і відкритих соціальних інноваторів з усієї України. Підбити особисті підсумки, обговорити важливе,
відволіктися від рутини, познайомитися
ближче з чудовими людьми — це всього лиш деякі цілі нашого заходу.

Retreat is a specially organized space
and time for physical and spiritual
renewal. Our retreat calls for active and
open social innovators from all over
Ukraine. To sum up personal results, to
discuss important things, to distract from
routine, to get to know more about great
people is just some of the goals of our
event.
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Соціальне підприємництво — це
бізнес, направлений на вирішення найбільш гострих соціальних проблем:
відродження культурних традицій,
соціалізація людей з інвалідністю, працевлаштування незахищених груп громадян, освіта та просвіта, відповідальне ставлення до ресурсів, розвиток
інституту сім’ї, спорт і здоров’я.

Social entrepreneurship is a business
aimed at solving the most urgent social
problems: revival of cultural traditions,
socialization of people with disabilities,
employment of vulnerable groups of
citizens, education and education,
responsible attitude to resources,
development of the family institution,
sports and health.

Хост — співробітник, який відповідає
на запити гостей і резидентів, піклується про чистоту і порядок у просторі,
готує зали до проведення заходів та
інше. Хостів можна знайти за стійками, розташованими при входах на всі
поверхи Impact Hub Odessa.

Host is an employee who responds to
requests of guests and residents, cares
about tidiness and order in the space,
prepares halls for events, and so on.
Hosts can be found at the receptions
located at the entrances to all floors of
the Impact Hub Odessa.

Sexy Salad — захід, коли мембери
Impact Hub готують обід разом. Завдяки спільній трапезі всі знайомляться та
спілкуються.

Sexy Salad is an event when the
Impact Hub members cook lunch
together. Thanks to the common meal
everyone gets to know each other and
communicate.

Fabrication Laboratory — коворкінг
для винахідників, студентів технічних
спеціальностей, а також усіх інших,
хто бажає реалізувати технологічні
проекти.

Fabrication Laboratory is a coworking
for inventors, technical students, as
well as anyone who wants to implement
technological projects.
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Cпільна творчість / Collaboration

Р О Б О ТА В КО М А Н Д І

TEAMWORK

Наші ідеї можливі завдяки підтримці
наших партнерів.

Our ideas are feasible due to our
partners’ support.
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