ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ТЕПЛЕ МІСТО НА 31.01.2015
Звіт за напрямками діяльності

Адміністрування проекту
 БО «Тепле Місто» виграло другий грант у розмірі 1000,00 дол. США від ІСАР
«Єднання». Кошти гранту будуть направлені на залучення експертів для розробки
стратегічного плану організації, кадрової політики, внутрішньої і зовнішньої
комунікації. Для цього грант було розділено на 3 частини і було оголошено перший
тендер для пошуку експерта-консультанта з розробки кадрової документації та політики
внутрішньої комунікації.
 Була зареєстрована громадська організація «Тепле Місто» з метою залучення учасників,
прихильників, вболівальників до реалізації проектів щодо розвитку міста.
Громадський ресторан Urban Space 100
 Громадський ресторан «Urban Space 100» був організатором та майданчиком багатьох
культурних подій у січні 2015 р., зокрема:
 8 січня відбулась Презентація фестивалю кіно та урбаністики «86», та показ
короткометражної стрічки «Гра в міста» (запрошені гості Ілля Гладштейн та Надія
Парфан);
 12 січня відбулася презентація створення простору інновацій в Івано-Франківську.
Проект об'єднав міських активістів у сфері IT, представників бізнесів — будівельну та
архітектурну компанії.
 14 січня відбулась святкова Коляда за участю хору «Воскресіння» та Андрія
Винницького.
 20 січня відбулись перші Загальні збори 100 засновників ресторану.
 24 січня відбувся Перший зимовий Велодень. В приміщенні ресторану проходив вело
форум, який об'єднав велоактивістів та відбулася прем’єра української роверової
короткометражної стрічки «Перша співбесіда» та показ коротких фільмів на тему
велосипедів від фестивалю «Wiz-Art».
Просування візуального стилю Івано-Франківська
 Було розроблено новий патерн для сувенірної продукції «стріли».
Розвиток велоруху «Тепле веломісто»
 24 січня 2015 р. організовано і проведено «Зимовий Велодень», в рамках якого відбулась
серія заходів:
 «велозбіговисько» та велошкола на площі Ринок,
 велопарад у колонах центром міста (взяло участь бл. 50 осіб),
 презентаційно-дискусійна подія «Велофорумчик», яка проходила у ресторані Urban
Space 100 (близько 60 учасників),
 прем’єра велосипедної короткометражки «Перша співбесіда» та показ фестивального
кіно на велосипедні та урбаністичні мотиви від фестивалю «Wiz-Art» (близько 40
глядачів)
 Заходи були широко висвітлені в ЗМІ, в т.ч. на каналах регіонального телебачення, в
газетах та на радіо
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Також відбувся вихід тематичної програми про розвиток велоруху в місті в рамках
передачі «Ініціатива» на радіо «Вежа» (20 хвилин), гість студії - координатор «Теплого
Веломіста» Віктор Загреба.

Арт-резиденція: розвиток культури
 Розпочато роботу над відкритим мистецьким лекторієм, метою якого є запрошення
відомих культурних діячів для публічних лекцій на тему мистецтва:
 сформовано структуру лекторію;
 обрано лекторів;
 проведено переговори та комунікацію з наступними лекторами:
 «Відкрита група» - лауреати Першої Спеціальної Премії PinchukArtCentre 2013 р.
Постійно актуальними і діючими є два довготривалі проекти - «Відкрита галерея»
та «Ваш магазин»;
 «Ok projects» Ксенія Малих та Ольга Бекенштейн - організатори тематичних
лекторіїв про музику, кіно та мистецтво в Києві;
 Сергій Петлюк - медіа-художник з Івано-Франківська, котрий живе і працює у
Львові.
 Ліза Герман та Марія Ланько - арт-критики, мистецтвознавці, куратори багатьох
успішних українських проектів.
 Здійснено моніторинг мистецької платформи - інтернет-журналів та сайтів про
актуальне в культурному житті країни.
 Відібрано ряд актуальних статей для перекладу їх на українську мову та подальшого їх
оприлюднення. Мета перекладацького проекту – популяризація культурних ініціатив.
 Опрацьовано заявки на грантові програми для реалізації проекту «Арт-резиденція».
Робота з партнерами
 Налагоджено співпрацю з новими партнерами, які стали спонсорами середовища:




ПАТ «Прикарпаттяобленерго»,
Журнал «Версаль»,
ТОВ «Адамсон».

Медіа підтримка
 За результатами 2014 р. видання «The Inspired» виділило середовище «Тепле Місто»
серед «Найбільш значущих міських ініціатив року», відмітивши, що «якщо раніше
першість з розвитку міських ініціатив належало Львову, то у 2014 р. її відвоював ІваноФранківськ»: http://www.theinsider.ua/lifestyle/samye-znachimye-gorodskie-initsiativy-goda/
 У січні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
Телебачення і радіо
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1.

ТРК Україна

2.

ТБ "Новини
Прикарпаття"

3.

ТБ "ZIK"

4.

ТРК "Вежа"

5.

ТБ "24 канал"

100 власників одного ресторану
https://www.youtube.com/watch?v=19efgp7ReXg
24.01.15 Вікенд для івано-франківських велосипедистів розпочався
«Зимовим велоднем»
https://www.youtube.com/watch?v=XFyA6g-KQRs
24.01.15 В Івано-Франківську десятки велосипедистів промчали центром
міста
https://www.youtube.com/watch?x-ytcl=85027636&v=PLtNSS48YYA&x-yt-ts=1422503916
26.01.15 Зимовий велодень
https://www.youtube.com/watch?v=6XLlAAvQFvY
27.01.15 В Івано-Франківську відбувся "зимовий велодень"
https://www.youtube.com/watch?v=0xG09OAnvsA

22.12.14

Газети та інтернет-ЗМІ
1. "Українська
правда"
2. Газета
"Репортер"
3. Газета
"Репортер"
4. Інтернетвидання
"Insider"
5. Інтернетвидання
"Insider"
6. Журнал про
дизайн
"Behance"
7. Київський
міський журнал
"Хмарочос"
8. Газета
"Репортер"
9. Інтернет-

02.01.15 Все для людей. 15 ключевых cоциальных инициатив года
http://life.pravda.com.ua/society/2015/01/2/186858/
02.01.15 В Івано-Франківську відкрився громадський ресторан «UrbanSpace
100»
http://report.if.ua/gazeta/socium/v-ivano-frankivsku-vidkryvsyagromadskyj-restoran-urbanspace-100/
02.01.15 У Франківську презентували першу серію «Теплих поштівок»
http://report.if.ua/gazeta/socium/u-frankivsku-prezentuvaly-pershuseriyu-teplyh-poshtivok/
12.01.15 Самые значимые городские инициативы года

http://www.theinsider.ua/lifestyle/samye-znachimye-gorodskieinitsiativy-goda/
20.01.15 Urban Space 100: навіщо місту громадський ресторан

http://www.theinsider.ua/lifestyle/urban-space-100-navishcho-mistugromadskii-restoran/
22.01.15 Wall in the Urban Space 100

https://www.behance.net/gallery/22977885/Wall-in-the-Urban-Space100
22.01.15 Громадський ресторан у Івано-Франківську

http://hmarochos.kiev.ua/2015/01/22/gromadskiy-restoran-u-ivanofrankivsku/
23.01.15 В Івано-Франківську вперше в Україні проведуть зимовий
«Велодень»
http://report.if.ua/gazeta/socium/v-ivano-frankivsku-vpershe-v-ukrayiniprovedut-zymovyj-veloden/
24.01.15 В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ РОЗПОЧАВСЯ «ЗИМОВИЙ
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видання
"Фіртка"
10. Газета
"Репортер"
11.

12.

13.

14.

15.

16.

ВЕЛОДЕНЬ»
http://firtka.if.ua/?action=show&id=68008
24.01.15 У Франківську стартував зимовий «Велодень»

http://report.if.ua/foto/u-frankivsku-startuvav-zymovyj-veloden/
Інтернет24.01.15 "Зимовий велодень" в Івано-Франківську зібрав кілька десятків
видання "Курс"
велосипедистів
http://kurs.if.ua/news/zymovyy_veloden_v_ivanofrankivsku_zibrav_kilk
a_desyatkiv_velosypedystiv_13239.html
Інтернет25.01.15 Івано-франківські велосипедисти промчали центром міста (Відео)
видання
"Паралелі"
http://paralleli.if.ua/news/50410.html
Газета
26.01.15 Юрій Филюк: «Франківськ знають в Антарктиді»
"Репортер"
http://report.if.ua/lyudy/yurij-fylyuk-frankivsk-znayut-v-antarktydi/
Інтернет26.01.15 Велоплани – 2015
видання "UFRA"
http://ufra.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/17
1-veloplany_2015.html
Інтернет26.01.15 ФРАНКІВСЬК.ЛЮДИ: Юрій Хмельовський, архітектор, вебвидання "Бліц
дизайнер, автор Теплих поштівок
Інфо"
http://www.blitz.if.ua/news/frankivsk-lyudy-yuriy-hmelovskyyarhitektor-veb-dyzayner-avtor-teplyh-poshtivok1.html
Інтернет28.01.15 Юрій Филюк
видання "The
Ukrainians"
http://theukrainians.org/yuriy-fylyuk/
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