ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ТЕПЛЕ МІСТО НА 31.08.2014
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування проекту



Зняли офіс в оренду для управлінської команди «Тепле Місто»: вул. Тринітарська, 11,
кім. 9
Юристами була остаточно затверджена форма організації «Тепле Місто». Схему
структури організації дивіться у Додатку 1 (модель ТМ).

Громадський ресторан Urban Space 100











Станом на 31 серпня проект підтримали 60 людей (+29 нових учасників)
Знайдено приміщення для ресторану: вул. Грушевського, 19. До 1 листопада 2014
планується підготувати проект ресторану: дизайн, технічна частина, ін.
Київський дизайнер із студії kleydesign Йова Ягер погодилась допомогти із дизайном
ресторану на громадських засадах.
Подані документи на реєстрацію ГО «Урбан Простір» (учасники проекту будуть
учасниками громадської організації).
Команда проекту отримала запрошення виступити на конференції SocialCamp в Одесі,
яка відбудеться 6-7 вересня, і презентувати Urban Space 100 у секції «Соціальне
підприємництво».
Проектом зацікавились такі інтернет-ресурси як Inspired (написали про проект) та
Platforma (готують статтю для висвітлення Urban Space 100)
UrbanSpace 100 став парнером UaModna – це веб-платформа, яка популяризує
український креатив у культурному, науковому та громадському контексті та об'єднує
людей з усього світу, котрі вірять, що українці – модний народ.
Також проект взяв участь в акції компанії Coca Cola «Час дарувати радість» і має
можливість принести Івано-Франківську перемогу, якщо за нього проголосують
достатньо людей.

Просування візуального стилю Івано-Франківська




Заклади швидкого харчування «Chicken Hut» закупили футболки з логотипом міста для
касирів всіх своїх ресторанів в Івано-Франківську.
За липень-серпень 2014 було продано понад 665 футболок з логотипом міста.
«Івано-Франківські експедиції» разом з прапором, на якому зображено новий логотип
Івано-Франківська, продовжують відкривати нові маршрути, зокрема отримано нові
фото з США та Естонії.

Розвиток велоруху «Тепле веломісто»
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Завершено первину інвентаризацію велопарковок міста. На сайті http://www.maps.if.ua/
зібрано інформацію про 48 велопарковок сумарною місткістю 284 велосипеди. Серед
них лише 9 парковок дають можливість спирання і замикання велосипеда за раму
(сумарно 55 паркомісць), а решта 39 розраховані на спирання за колесо. Більшість із
виявлених парковок розташовані в центрі міста. Зокрема, в радіусі 1 км від Ратуші
виявилося 30.



Проведено дві зустрічі активістів у форматі «Велосніданок» (2 і 23 серпня), взяли участь
близько 17 учасників. Формат заходу: спільний сніданок, обговорення велосипедного
розвитку міста, генерування нових ідей у неформальній обстановці, спільне катання
містом.



Проведено збори перших волонтерів ініціативи «Велопатруль». Складено план
підготовки до запуску пілотного проекту у вересні 2014 року. Вирішено, що на початку
велопатрулі працюватимуть з іншими велосипедистами, пояснюючи правила безпечної
їзди в пішохідних зонах та на дорогах. Патрулювання здійснюватиметься в командах по
двоє осіб.



Складено першу чернетку методичних рекомендацій про стандарти облаштування
велопарковок у Івано-Франківську. Роботу над документом планується завершити у
вересні 2014 року.

Робота з партнерами


Почали співпрацювати з 2 новими партнерами:
 компанією Lex Consulting, яка надає нам юридичні послуги,
 компанією «Сінт-Майстер», яка забезпечує нас технікою для друку і копіювання.

Медіа підтримка




Домовлено з газетою «Репортер» про щотижневі публікацій новин Середовища «Тепле
Місто» в кожному номері газети. Перша така сторінка вийде 04.09.14.
Новим медіа партнером став он-лайн довідник http://dovidka.if.ua/.
За серпень місяць про Середовище «Тепле Місто» було написано кілька цікавих статей,
зокрема:
 На веб-платформі «Велика Ідея», яка збирає творчі ідеї з усієї України і
допомагає ї реаліхувати: https://biggggidea.com/practices/1365/
 На популярному ресурсі Inspired: http://inspired.com.ua/design/frankivsk-branding/
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Партнери Середовища «Тепле Місто»
Генеральні партнери

Партнери

Консалтингові партнери

Технічний партнер
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Медіа партнери
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