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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcity-adm.lviv.ua%2Fzrobymo-lviv-krashchym-2022%3Ffbclid%3DIwAR2CHS_K9I31M7eak6FhW5ay2jH6X_h5xbbK9BGVFjQGM9NGkweDB7YyltY&h=AT1Em3NiVjwepTVLE8aWIoHm6O1VIk7QyWUqGdL3iKKrNZNBZ64bRUX8_jJP_j2pHTI5KooruPJua3nzzXuAvj62G495Nkqg96gHbwXbrkkpjYBl2ZqkPqiYWk6-biTyjGE4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1u3K0dxjGegdGB6BEjUVYFZ1FoqI7p4oxaP-dR0Y0suWJ_Td8y7xSerDdxGmD2OdKA-_betXft65Hj7tzH6lL8KeN1MxfiYKU6Kosgwar2C7au00UURl2F-t3EzipVkUYxevlqKvRo8UzffiZ981O1IbU2ci6EZ-vRzzg1GnFdpQ
https://www.facebook.com/events/960257307948435/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/960257307948435/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/425492509041064/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/425492509041064/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.yakaboo.ua/ua/iljuzija-znannja-chomu-mi-nikoli-ne-dumaemo-na-samoti.html
https://www.yakaboo.ua/ua/iljuzija-znannja-chomu-mi-nikoli-ne-dumaemo-na-samoti.html


 

 

2 

 

Конкурс «Зробимо Львів кращим» 
 

 
Хочете організувати у громаді культурний фестиваль? Серію хакатонів для 

учнів школи? Чи створити туристичні маршрути містечком⁉️ 

 

 ✨Учасниками можуть бути громадські та неприбуткові організації, окрім 

релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ. 

✨Галузеві напрямки конкурсу: культура, туризм, освіта, соціальний захист, 

розвиток мікрогромад, інформаційні технології та  інновації, екологія, 

молодіжна політика, спорт, охорона здоров'я тощо. 

 

✨Розмір гранту від 20 до 100 тис. грн. 

❗Встигніть подати заявку до 21 грудня 
 

👇🏻Дізнатися більше можна на сайті Львівської міської 

ради за посиланням. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcity-adm.lviv.ua%2Fzrobymo-lviv-krashchym-2022%3Ffbclid%3DIwAR2CHS_K9I31M7eak6FhW5ay2jH6X_h5xbbK9BGVFjQGM9NGkweDB7YyltY&h=AT1Em3NiVjwepTVLE8aWIoHm6O1VIk7QyWUqGdL3iKKrNZNBZ64bRUX8_jJP_j2pHTI5KooruPJua3nzzXuAvj62G495Nkqg96gHbwXbrkkpjYBl2ZqkPqiYWk6-biTyjGE4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1u3K0dxjGegdGB6BEjUVYFZ1FoqI7p4oxaP-dR0Y0suWJ_Td8y7xSerDdxGmD2OdKA-_betXft65Hj7tzH6lL8KeN1MxfiYKU6Kosgwar2C7au00UURl2F-t3EzipVkUYxevlqKvRo8UzffiZ981O1IbU2ci6EZ-vRzzg1GnFdpQ


 

 

3 

 

Підбірка ідей для різдвяних подарунків 
 

Ділимося другою частиною ідей для подунків під час 

різдвяних свят. Цього разу читайте про ігри та дещо 

солоденьке.  

 

 

ОКТО Clay factory є єдиною вітчизняною 
компанією-виробником матеріалів для 
дитячої творчості, ліплення та 
моделювання. 
 
Основним завданням є виробництво 
якісного продукту. Для реалізації цього 
завдання працюють технологи з України, 
Європи та Тайваню. 
 
Компанія здійснює повний цикл 
виробництва: від ідеї та закупівлі сировини 
до реалізації готового продукту. 

https://oktoclay.com/
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Компанія ІГРОТЕКО заснована в 2010 році у Львові.  

Її мета — популяризувати в Україні дерев'яну 

екологічно чисту іграшку, а саме — конструктор, без 

якого важко уявити веселе дозвілля та гармонійний 

розвиток будь-якої дитини. 
 

Діти повинні мати можливість бавитися якісною іграшкою — безпечною, 

корисною, доброю. Конструктори виготовляються з найкращої сировини — 

натуральної деревини, довговічного, «теплого» матеріалу з потужною 

енергетикою, з дотриманням всіх державних стандартів. Кожна деталь 

ретельно відшліфована, щоб убезпечити дитину від скалок. 
 

Дерев'яні конструктори компанії ІГРОТЕКО, створені для 

того, щоб допомагати мамам і татам виховувати яскравих, 

талановитих та розумних дітей за допомогою ЕКОЛОГІЧНО 

ЧИСТОЇ ІГРАШКИ! 

https://igroteco.com.ua/uk/
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“Бюро ігор «ТАКА МАКА» – український розробник та 

виробник настільних ігор. Мета — дарувати 

користувачеві яскраві й незабутні емоції, позитив, 

гумор, а також привносити крапельку новизни у 

спілкування з друзями. 

 

 

 

 

 

 

https://takamaka.com.ua/
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Кондитерська фабрика "Шоконат" є молода, сучасна, 

компанія, що швидко розвивається, в якій основний 

принцип — відповідальність перед кожним Клієнтом й 

якість продукції! Стабільність, відповідальність і 

висока якість — фундамент роботи. 

 

 
  

https://choconut.com.ua/
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Ресурси та технології для цифрової 
трансформації громад 

  
✅Перелік основних питань вебінару (цей список не є вичерпним): 

🎯Особливості програм цифрової трансформації на регіональному та 
місцевому рівнях 

🎯Які проблеми й виклики мають місцеві громади у сфері цифрової 
трансформації 

🎯Визначення пріоритетів та планів дій щодо цифрової трансформації 

🎯Де шукати ресурси (фінансові, людські, технологічні та інші) для 
розв'язання задач цифрової трансформації 

🎯Які технології та сервіси пропонують громадам 

🎯Як діють успішні громади 

🎯Яка очікувана користь для громад від платформи Дія.Громада 

🎯Пілотні проєкти та джерела їх фінансування 

🎯Ефективне використання власних коштів громад на розв'язання задач 
цифрової трансформації. 

 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FY2CjThZynmYqCxao7%3Ffbclid%3DIwAR0xP0my1GTOs0IMyos20sZYVK3o_6u0tlPULwx1tezrjRXrzHxZvX4NlQA&h=AT0QAg-YV2TuASysb5yZWpBdK8xCUww3Got4ZvGK2RD9BipKF7oXlg28zq_hOPcdhi1e6rb7qPKdksPyubVsJGxkAcfr5C2uH09-FTpx94bIpchehwxpySlXdhtUBRMu0MC-&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2b_dfXHhZkSf535Hmsn7mR_jTyuoKbxoBZZq1CWJhW5I5KiSkDZ_S8Yxd5oQ--qQOpTafL85gACd2-HAl6bgV9u70HB7SjB7SrSsBpd-68u1g_1TKDcq-28BjwXYiQX_3WEp2LshitQsHWljGZr0p2
https://www.facebook.com/events/960257307948435/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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Всіх, хто зацікавлений розвивати партнерство з німецькими компаніями 
ми запрошуємо до участі у онлайн бізнес-майстерні «Партнерство з 
Німеччиною у фешн індустрії: секрети успіху», яка відбудеться 14 грудня з 
14.30 до 17.45. У Програмі цієї майстерні: 
· Міжнародна співпраця у фешн індустрії та допомога МСП від офісу з 
розвитку підприємництва та експорту 
· Представлення програми «Fit for partnership with Germany» та поради, як 
стати її учасником 
· «Секрети успішного партнерства з німецькими колегами у фешн індустрії» 
від випускників Програми "Fit for partnership with Germany" 
· Як знайти партнера у Німеччині. Корисні сайти та контакти. Допомога 
Програми "Fit for partnership with Germany" 
· Специфіка переговорів саме з німецькими партнерами і від чого залежить 
успішне та довготривале партнерство з ними 
 

 
 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5yVWjWdyREy5AT2JA%3Ffbclid%3DIwAR09gCcEfaI7vWtkJflyboJXsVHEHOkdk-090TmfsG5nIgOitOdWmgCf9ZU&h=AT2-fCIndO0yvlUj9Trvx-Rq_RKgewqIc4GpkiKO_D7w2lYgQ7y4nPnrPYNRGD7wzRyu92wvFjBTD0CLu2AGZl14Oql5G14p0CInc0dBCOHhlYIlWAok89G8JaoOLDpDt0L_&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2nOEbDqG2LtYU5I7SDJm0ZJ-ngw5QzRbyTE1yT-WDoVovRTEwRu4_9SUCwK0Xf2Su7eoeMJtGFmVZOQbplwMahyyQaGGzo7GjUHvP6ASmCksDAvao72zz7ogCFddzs8RtgVMTrcAik4CcHk5ezvT-I
https://www.facebook.com/events/425492509041064/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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Книга Ілюзія знання. Чому ми ніколи не думаємо на самоті 

Стівен Сломен, Філіп Фернбак 

 

 
Ми живемо у дивовижну 
епоху: ще ніколи знання, 
зокрема наукові знання, 
ніколи не були настільки 
доступні, ніколи перевіряти 
факти не було так легко, 
ніколи так багато людей не 
мали можливості вчитися 
новому. І попри це людей, які 
вірять у всесвітню змову, 
"шапочку з фольги" та інші 
антинаукові забобони, не стає 
менше, радше навпаки. 
 

Американські коґнітивісти Стівен Сломен і Філіп Фернбак з перших сторінок 

переконують, наскільки мало ми знаємо про те, про що, здавалося би, знаємо багато. 

Абсолютна більшість людей не розуміє механізм дії приладів, якими ми користуємося 

щодня, навіть такі прості, як зливний бак унітазу. Попри це людство не тільки вижило, а 

й досягнуло нечуваних успіхів у розумінні й навіть опануванні навколишнього світу. Як 

так сталося? Сломен і Фернбак пишуть про те, що усі ми живемо у спільнотах знання, а 

те, що ми вважаємо "своїми" знаннями, насправді розподілено довкола нас, і ми 

сягаємо по ці експертні знання, навіть не помічаючи цього і не усвідомлюючи глибини 

свого невігластва. Високорозвінені суспільства складаються з окремих осіб, які напрочуд 

мало знають, а своїм розвитком завдячують ефективності обміну знаннями. Автори 

також пояснюють, чому навіть освіта і вільний доступ до інформації та наукових 

досягнень не рятує людей від схильності до упереджень, забобонів і помилок, а також 

розповідають, що з цим робити. 

Видавництво «Yakaboo Publishing» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/iljuzija-znannja-chomu-mi-nikoli-ne-dumaemo-na-samoti.html

