ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО НА 31.12.2015
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 У співпраці з Івано-Франківським ІТ-кластером були проведені переговори з Lviv IT
School щодо відкриття освітньої франшизи у Івано-Франківську у 2016 р.
Громадський ресторан Urban Space 100
 27 грудня Urban Space 100 відсвяткував річницю – перший рік роботи. За рік у закладі
проведено понад 250 подій на різну тематику: презентації, громадські обговорення, відкриті
лекції, воркшопи, творчі зустрічі. За цей час події відвідали більше 10 000 гостей; у крамниці
закладу представлено 33 українські бренди; з лютого по грудень продано 539 книг від 5-ти
українських видавництв. Лідери продажу: «The Ukrainians», «Мистецтво війни» (Сунь Цзи),
«Порнографія» (Вітольд Ґомбрович). За два місяці роботи в студії Urban Space Radio записано
70 інтерв'ю.
 За рік роботи Urban Space 100 надав підтримку п'ятьом івано-франківським проектам:
1)
Франківський вуличний малюнок — створення двох муралів аргентинським
художником Хорхе Помаром;
2)
Музично-соціальний пост-панк проект Пенсія — придбано музичне обладнання;
3)
Urban Space Radio — крім того, що ресторан безоплатно надав майданчик для
створення та роботи радіо, також було виділено кошти на купівлю частини обладнання;
4)
Оновлення Різдвяної Шопки — виготовлення декорацій для різдвяної інсталяції на
пл. Ринок у Івано-Франківську;
5)
Програма підтримки міських ініціатив Міські ґранти Івано-Франківська — більш
ніж наполовину фонд програми сформовано за підтримки Urban Space 100. Це дало
можливість профінансувати та надати організаційну підтримку ще п'ятьом проектам.
 Протягом грудня місяця у ресторані відбулося 30 подій: кіномарафон, покази фільмів,
художній майстер-клас для людей з обмеженими можливостями, лекції, концерти, запустили
англомовний розмовний клуб. Також відбулася фінальна презентація CANactions School for
Urban Studies: STUDIO #1.
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Urban Space Radio
▪ У грудні команда Urban Space Radio провела 34 інтерв'ю у ранкових ефірах та окремих
записах (загалом – 47 гостей студії). Записи можна прослухати у вільному доступі на каналі у
MixCloud https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/. Серед гостей студії: громадські активісти і
представники НУО – 7, люди мистецтва і культури – 11, архітектори, урбаністи,
містопланувальники, інженери – 15, представники малого і середнього бізнесу – 9, а також
експерти, аналітики, медіа-менеджери журналісти та інші.
▪ Отримано наступні відсоткові показники у містах із найбільшою часткою слухачів (дані
за повний місяць 21.11 - 21.12): Київ - 23,69%, Львів - 23,66%, Івано-Франківськ - 21,34%.

Програма «Міські ґранти»
 Створено та погоджено документ-макет фінансової та описової звітності за результатами
конкурсу Міські ґранти.
 Підписано 4 (з 5-ти) договори щодо реалізації проектів в рамках Міських ґрантів.
 В активній фазі перебувають два проекти, що отримали підтримку платформи «Тепле
Місто», про що зазначено на онлайн-сторінках проектів:
а) Проект для мешканців міста Івано-Франківськ з інформацією про можливості проведення
вільного часу Nevdoma: http://nevdoma.com//about
б) Інформаційний портал UFRA опублікував дві публікацій про інноваційні практики у сфері
розвитку міста й освіти: http://ufra.com.ua/podiyi/872-tretiy-vik.html та http://ufra.com.ua/mistsia/902postindustrial.html.

Dance with APACHECREW
 19-20 грудня відбувся фестиваль Dance with APACHECREW, під час якого було
організовано 6 майстер-класів з танців, творчі зустрічі з колективом, зйомка відеоролика, який
можна передивитися за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=r4vA8u3BjWQ
 20 грудня в рамках фестивалю відбулася вистава MEGAPOLIS у Івано-франківській
обласній філармонії, яку відвідали 400 людей. До дня Св. Миколая 100 квитків було подаровано
дітям з різних танцювальних шкіл міста.
 20 грудня успішно закінчилася кампанія на Спільнокошті. Було зібрано 100% бюджету,
необхідного для проведення танцювального фестивалю.
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Школа урбаністики CANactions
 17 грудня відбулася фінальна презентація STUDIO #1 CANactions School for Urban
Studies у Івано-Франківську: «From General Plan to Guiding Plan: Strategic Tools for Contemporary
Cities Development» - першої навчальної програми, що тривала протягом вересня-грудня 2015 р.
 18 грудня така презентація відбулася у Києві.
 Відеопрезентацію результатів роботи школи можна подивитися за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Mcsy5FUr4BU

Теплий Арт
 26 грудня пройшла відкрита зустріч з творчою майстернею Lisproris та презентація артбуку за поемою Грицька Чубая. Художники презентували втілені проекти, розповідали про
книжкову ілюстрацію та творчі плани. Зустріч відбулась у галереї «Арт на мур». Захід відвідали
35 людей. Фотозвіт з події: https://goo.gl/cZGJd5
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 Також із митцями було записано інтерв’ю на Urban Space Radio, яке можна прослухати за
посиланням: https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/lisproris-22122015-urban-space-radio/
 На інтернет-ресурсі «The Insider» у підсумках року з мистецтва в темі «Сила організації
та низових ініціатив» відзначили мистецьку резиденцію з Павелом Альтгамером у ІваноФранкіську: http://www.theinsider.ua/infographics/2014/specialproject/art.html
 Було подано заявку на Програму ЄС і Східного партнерства «Культура і креативність»
для можливості отримання гранту на проведення третьої сесії Мистецької резиденції у 2016 р.

Тепле Веломісто
 У період з 1 по 31 грудня було змонтовано 53 нові велопарковки в районі пл. Ринок,
пішохідній частині вул. Незалежності та інших локаціях середмістя Івано-Франківська.
 Цього року в рамках проекту «Велопарковка» було змонтовано 70 велостійок. Партнером
проекту виступала компанія «UTeam Internet Service Provider», монтаж забезпечувала компанія
ТзОВ «Івано-ФранківськАвтоДор».
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Проект «Вивіски»
 Розроблено макет вивіски для закладу «Галицька Кухня» (Метро), вул. Вовчинецька, 225М

Робота з парнерами:
 Налагоджено співпрацю з новими партнерами:
- Партнери: дизайнерський одяг Chernikova, будівельна компанія «ВамБуд»;
- Спонсори: страхова компанія ТАС, Перша Франківська пекарня, Магазин «Плюс», магазин
спортивного спорядження «Huski».
Медіа підтримка
 У грудні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
1

Інтернет-видання "Вікна"

01.12.15

2

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

01.12.15

Громадський ресторан Urban Space 100 у Франківську не пройшов
перевірку “Ревізора”
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/12/01/45175/view
У Франківську два дні танцюватимуть сучасні танці разом з
APACHECREW
http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-dvodennyj-festyvalsuchasnoho-tantsyu-foto-video/
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3

Інтернет-видання
"Фіртка"

02.12.15

4

Інтернет-видання "Версії"

02.12.15

5

Інтернет-видання "Галка"

02.12.15

6

Газета "Репортер"

02.12.15

7

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

02.12.15

8

Журнал NonStop

02.12.15

9

Інтернет-видання "Курс"

02.12.15

10

Інтернет-видання "Курс"

02.12.15

11

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

02.12.15

12

Інтернет-видання
"Фіртка"

03.12.15

Франківці обговорюють ресторан «Urban Space 100», який провалив
перевірку «Ревізора»
http://firtka.if.ua/?action=show&id=93446
В “Urban Space 100″ прокоментували скандальне інспектування
“Ревізором”
http://versii.if.ua/novunu/v-urban-space-100-prokomentuvali-skandalneinspektuvannya-revizorom/
В «Urban Space 100» прокоментували скандальне інспектування
“Ревізором”
http://www.galka.if.ua/v-urban-space-100-proko mentuvali-skandalneinspektuvannya-revizorom/
В “Urban Space 100″ прокоментували скандальне інспектування
“Ревізором”
http://report.if.ua/lyudy/v-urban-space-100-prokomentuvaly-skandalneinspektuvannya-revizorom/
Ініціатор створення громадського ресторану «Urban Space 100» Юрко
Филюк прокоментував скандальне інспектування “Ревізором”
http://stanislavske.tv/initsiator-stvorennya-hromadskoho-restoranu-urbanspace-100-yurko-fylyuk-prokomentuvav-skandalne-inspektuvannyarevizorom/
Люди, що змінюють Івано-Франківськ
http://nonstopmag.in.ua/lyudi-shho-zminyuyut-ivano-frankivsk/
Один з інвесторів Urban Space 100 відповів треш-шоу "Ревізор"
http://kurs.if.ua/news/odyn_z_investoriv_urban_space_100_vidpoviv_treshsho
u_revizor_30294.html
Івано-франківський громадський ресторан Urban Space 100 викликав
"пристрасті по Ревізору"
http://kurs.if.ua/news/ivanofrankivskyy_gromadskyy_restoran_urban_space_1
00_vyklykav_prytrasti_po_revyzoruvideo_30234.html
Ініціатор створення громадського ресторану «Urban Space 100» Юрко
Филюк прокоментував скандальне інспектування “Ревізором”
http://stanislavske.tv/initsiator-stvorennya-hromadskoho-restoranu-urbanspace-100-yurko-fylyuk-prokomentuvav-skandalne-inspektuvannyarevizorom/
Один з інвесторів Urban Space 100 прокоментував перевірку "Ревізора"

13

Інтернет-портал Велика
Ідея

04.12.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=93470
Як зібрати гроші на Спільнокошті?

14

Інтернет-видання "Курс"

07.12.15

15

BBC Ukraine

09.12.15

16

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

11.12.15

17

Громадське Телебачення

14.12.15

18

Газета "Галицький
Кореспондент"

17.12.15

http://typical.if.ua/misto-yak-orhanizm-urbanisty-vzyalysya-za-frankivsk/
«Тепле місто» Івано-Франківськ
https://www.youtube.com/watch?v=B62uBOTpsBs
В Івано-Франківську презентували урбаністичні проекти розвитку міста

19

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

18.12.15

http://gk-press.if.ua/81368/
APACHECREW їдуть до Франківська поділитися мистецтвом танцю

https://biggggidea.com/practices/1505/
Франківський ресторан Urban Space 100 запускає щотижневий
безкоштовний англомовний клуб
http://kurs.if.ua/news/frankivskyy_restoran_urban_space_100_zapuskaie_shch
otyzhnevyy_bezkoshtovnyy_anglomovnyy_klub_30546.html
Город как организм: урбанисты взялись за Франковск
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/12/ 151209_ru_s_urba
n_school_kyiv?SThisFB%3FSThisFB
Місто як організм: урбаністи взялися за Франківськ

http://typical.if.ua/apachecrew-jidut-do-frankivska-podilytysya-mystetstvom-
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20

Газета "Репортер"

19.12.15

21

Інтернет-видання "Курс"

19.12.15

tantsyu-video/
В Івано-Франківську презентували “Урбаністичну Конституцію”
http://report.if.ua/lyudy/v-ivano-frankivsku-prezentuvaly-urbanistychnukonstytuciyu-foto/
У Франківську презентували "Урбаністичну Конституцію"
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_prezentuvaly_urbanistychnu_konstytutsiy
u_31199.html
В Івано-Франківську презентували “урбаністичну конституцію”

22

Інтернет-видання
"Фіртка"

19.12.15

23

Інтернет-видання "Стик"

19.12.15

24

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

21.12.15

25

ТРК "Вежа"

21.12.15

26

Інтернет-видання "Курс"

21.12.15

27

Інтернет-видання
"Фіртка"

22.12.15

28

Газета "Репортер"

22.12.15

29

22.12.15

30

Інтернет-портал Велика
Ідея
Інтернет-видання "Курс"

31

Видання "Салон"

25.12.15

32

Інтернет-видання "Стик"

27.12.15

33

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

27.12.15

34

Інтернет-видання "Курс"

28.12.15

35

29.12.15

36

Інтернет-видання
"Платформа"
Інтернет-видання "Галка"

37

Інтернет-видання "Insider" 29.12.15

38

Газета "Галицький
Кореспондент"

23.12.15

29.12.15

30.12.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=94872
Для Івано-Франківська розробили "Урбаністичну конституцію"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/12/19/dlia-ivano-frankivskarozrobyly-urbanistychnu-konstytutsiiu-foto
Франківцям станцювали про життя великого міста

http://typical.if.ua/frankivtsyam-stantsyuvaly-pro-zhyttya-velykoho-mistafoto/
Метушню великого міста, в якому переплітаються долі різних людей
показали учасники APACHE CREW
http://www.vezha.org/metushnyu-velykogo-mista-v-yakomu-pereplitayutsyadoli-riznyh-lyudej-pokazaly-uchasnyky-apache-crew-foto/#prettyPhoto
В Івано-Франківську "APACHECREW" показали танцювальну виставу
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_apachecrew_pokazaly_tantsyuvalnu
_vystavu_31315.html
В Івано-Франківську виступила танцювальна команда APACHE CREW
http://firtka.if.ua/?action=show&id=95044
В Івано-Франківську виступила танцювальна команда Apache CREW
http://report.if.ua/lyudy/v-ivano-frankivsku-vystupyla-tancyuvalna-komandaapache-crew/
Чому навчають на перших урбаністичних студіях України?
https://biggggidea.com/practices/1511/
В "Urban Space 100" розкажуть, як ресторан виконував свою місію
протягом року
http://kurs.if.ua/news/v_urban_space_100_rozkazhut_yak_restoran_vykonuva
v_svoyu_misiyu_protyagom_roku_31423.html
Светлое будущее Ивано-Франковска
http://salon.com.ua/urban/2015/12/25/canactions -school-ob-ivano-frankovske/
Рік тому в Івано-Франківську відкрився перший в Україні громадський
ресторан
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/12/27/rik-tomu -v-ivano-frankivskuvidkryvsia-pershyi-v-ukraini-gromadskyi-restor
Перший у Франківську громадський ресторан “Urban Space” святкує
свою річницю
http://stanislavske.tv/pershyj-u-frankivsku-hromadskyj-restoran-urban-spacesvyatkuje-svoyu-richnytsyu/
"Urban Space 100" відсвяткував першу річницю
http://kurs.if.ua/news/urban_space_100_vidsvyatkuvav_pershu_richnytsyu_31
729.html
Місто як пацієнт: молоді урбаністи переосмислюють Івано -Франківськ
http://pb.platfor.ma/frankivsk-urban-school/
Як змінився Івано-Франківськ у 2015 році
http://www.galka.if.ua/zminivsya-fran kivsk-u-2015-rotsi/
Мистецтво: Сила самоорганізації та низових ініціатив
http://www.theinsider.ua/infographics/2014/specialproject/art.html
Франківськ: друге дихання http://gk-press.if.ua/frankivsk-druge-dyhannya/
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