ЗВІТ СЕРЕДОВИЩА ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЖОВТЕНЬ 2014 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності

Громадський ресторан Urban Space 100






Зареєстровано ТОВ «Урбан 100», яке буде здійснювати діяльність громадського
ресторану «Urban Space 100».
Розроблено дизайн майбутнього ресторану, у приміщенні розпочато ремонт.
Демонтовано старі та створено нові перестінки, здійснено монтаж вентиляційноопалювальної системи, проводиться розводка електромережі, замовлено стільці в
ресторан.
Відкрито набір людей на вакансії (23 робочих місця).

Просування візуального стилю Івано-Франківська



Випущено нові товари з символікою міста: шапки, шкіряні блокноти і гаманці
Відкрито 2 нові точки продажу сувенірів: мережа ресторанів швидкого харчування
Chicken Hut на вул. Бельведерській і магазин Ейнштейн на пл. Ринок.

Розвиток велоруху «Тепле веломісто»










"Тепле веломісто" взяло участь у міжнародній конференції Велофорум у Львові 10-12
жовтня. На конференції було представлено презентацію про безкоштовний велопрокат
на Площі Ринок. Всього на конференції було 8 представників Івано-Франківська.
Встановлено велостоянки правильної конструкції біля закладів "Street Coffee" (4 локації
в центральній частіні міста) та OTP Bank на вул. Пилипа Орлика.
Надано безкоштовні консультації фортечній галереї "Бастіон" щодо облаштування
велостоянок біля двох входів.
Проведено медіа-кампанію з просування велодоріжки на Набережній на загальну тему
"Велоактивісти вимагають облаштувати велодоріжку". Всього понад 20 публікацій в
ЗМІ.
Програмна стаття координатора "Теплого веломіста" Віктора Загреби вийшла у інтернетвиданні "КУРС" http://kurs.if.ua/blogs/persha_velodorizhka_frankivska_prolog_8327.html
23.10.2014
вийшов
сюжет
про
велодоріжку
на
телеканалі
"24":
https://www.youtube.com/watch?v=1sX-wHKdwFg
"Тепле веломісто" включено в робочий процес по вул. Набережній, проведено чотири
робочі зустрічі з замовниками, виконавцями і проектувальниками, сформульовано
цілісне бачення проекту велодоріжки.
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Арт-резиденція: розвиток культури












Визначено кандидатуру куратора арт-резиденції: Євген Самборський, художник, 30
років. Його нагороди та відзнаки: 2013 Перша спеціальна премія PinchukArtCentre, в
складі Open group; 2013 Переможець конкурсу молодих українських художників МУХі2013, перша премія; 2012 Стипендіат польського міністра культури; 2009 Стипендіат
польського міністра культури
Проведено перемовини з куратором. Окреслено зальний концепт участі куратора в
резиденції, його задачі, співучасть у роботі резидента, період перебування в ІваноФранківську.
Спільно з куратором розпочали формулювання загального концепту арт-резиденції у
текстовому форматі: структурна інформація про арт-резиденцію, яка буде
використовуватись під час проведення офіційної рекламної кампанії.
Сформовано short-лист європейських художників, яким буде запропонована участь у
першій арт-резиденції Івано-Франківська.
Проведено перемовини з можливими партнерами арт-резиденції.
Здійснено загальний моніторинг українських арт-резиденцій та мистецького ринку
України в галузі підтримки мистецьких проектів: резиденцій, кластерів, сквотів,
фестивалів.
Проведено опис можливих грантових програм та міжнародних організацій, яким буде
запропоновано проект арт-резиденції для фінансової та організаційної підтримки.

Медіа підтримка
У жовтні 2014 р. про Середовище "Тепле місто" були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
Телебачення і радіо
1. 24 канал. 23.10.14, «Активісти й чиновники хочуть облаштувати на Набережній
велодоріжку», https://www.youtube.com/watch?v=1sX-wHKdwFg
Газети та інтернет-ЗМІ
1. Газета
03.10.14 Що таке дитячий простір?
"Репортер"
http://report.if.ua/gazeta/socium/shcho-take-dytyachyj-prostir/
2. Газета
10.10.14 Команда відкриває обличчя
"Репортер"
http://report.if.ua/gazeta/socium/komanda-vidkryvaye-oblychchya/
3. Газета
10.10.14 Ресторан Urban Space 100 відкрив 23 вакансії для франківців
"Репортер"
http://report.if.ua/lyudy/restoran-urbanspace100-vidkryv-23-vakansiyidlya-frankivciv/
4. Газета
17.10.14 Освіта для всіх
"Репортер"
http://report.if.ua/gazeta/socium/osvita-dlya-vsih/
5. Газета
22.10.14 В Івано-Франківську ініціюють створення велодоріжки на
"Галицький
Набережній
Кореспондент"
http://gk-press.if.ua/index.php?q=node/15350
6. Інтернет-видання 22.10.14 На Набережній пропонують обладнати першу в Івано-Франківську
«Курс»
велодоріжку
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http://kurs.if.ua/news/na_vulytsi_naberezhniy_proponuyut_obladnaty_per
shu_v_ivanofrankivsku_velodorizhku_8230.html
7. Інтернет-видання 22.10.14 Незабаром Івано-Франківськ може отримати першу велодоріжку
"Правда.if.ua"
http://pravda.if.ua/news-65703.html
8. Інтернет-видання 22.10.14 «Тепле веломісто» просить ОДА зробити на Набережній першу в
"Типовий ІваноІвано-Франківську велодоріжку
Франківськ"
http://typical.if.ua/teple-velomisto-prosyt-oda-zrobyty-na-naberezhnijpershu-v-ivano-frankivsku-velodorizhku/
9. Інтернет-видання 22.10.14 Активісти подали до Івано-Франківської ОДА офіційне звернення
"Стик"
про облаштування велодоріжки на Набережній
http://styknews.info/novyny/sotsium/2014/10/22/aktyvisty-podaly-doivano-frankivskoi-oda-ofitsiine-zvernennia-pro-oblasht
10. Інтернет-видання 23.10.14 Перша велодоріжка Франківська. Пролог
«Курс»
http://kurs.if.ua/blogs/persha_velodorizhka_frankivska_prolog_8327.html
11. Газета
24.10.14 Самі собі майстри
"Репортер"
http://report.if.ua/gazeta/socium/sami-sobi-majstry/
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