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

Громадський ресторан Urban Space 100


В приміщенні, де буде розташовано Urban Space 100, зроблено більше половини
ремонтних робіт.



Набрано 90% персоналу. Замовлено та пошито частину форми для персоналу.



Доставлено виробниче обладнання.



Замовлено всі меблі, доставлено частину з них.



Пропрацьовано частину меню.



Відбувається підготовка до відкриття закладу.



Нові партнери, які з'явились у проекті: салон-ательє “Тавіта-успіх”, майстерня
“Буквиця”.

Просування візуального стилю Івано-Франківська





ФК «Ураган» звернувся до нас з проханням розробити для них футбольний патерн,
використовуючи символіку міста, а також оновити логотип футбольного клубу, зробити
його більш сучасним та адаптованим до логотипу Івано-Франківська.
Для сувенірної продукції було розроблено новий патерн «Олень» спеціально для
зимових свят.
Випущено нові товари з символікою міста: теплі полувери.

Розвиток велоруху «Тепле веломісто»




Взяли участь в робочій групі з обговорення проекту міської Програми розвитку
велосипедної інфраструктури на 2015-2020 роки.
Розробили рекомендації, схеми і ескізи стосовно велодоріжки на Набережній.
Замовник і проектувальник ремонту Набережної погодились включити в проект
велодоріжку. Будівельні роботи розпочнуться у 2015 році.

Арт-резиденція: розвиток культури





18 листопада 2014 було проведено першу презентацію і прес-конференцію проекту Артрезиденції.
Розроблено інформаційний матеріал, прес-анонс, прес-релізи. Проведена робота з
інформаційними платформами для поширення інформації про Арт-резиденцію в ІваноФранківську.
Проведено консультації з Євгеном Самборським, куратором резиденції, щодо істотних
умов проведення резиденції: період проведення, умови для резидента, технічне
забезпечення, освітня та комунікаційна складова резиденції, etc.
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Налагодження комунікація з Центром польської культури та європейського діалогу в
Івано-Франківську, можливим партнером у виконанні проекту Арт-резиденції.

Міжнародний конкурс «Простір дружній до дітей»
 25 листопада 2014 було оголошено старт міжнародного архітектурного конкурсу зі
створення проекту якісного громадського простору у середмісті для проведення дозвілля
дітей, сімей з дітьми та туристів, що подорожують з дітьми.
 До участі в конкурсі запрошуються дипломовані фахівці та студенти напрямів
архітектура, ландшафтний дизайн, дизайн архітектурного середовища тощо, які
змагатимуться за нагороди 1800, 1200 та 600 € за перше, друге, третє місця відповідно.
 Конкурс спільно організовано Середовищем «Тепле Місто» спільно з ГО «Мами
Прикарпаття» та Департаментом містобудування та архітектури Івано-Франківської
міської ради.
Робота з партнерами
 11 листопада 2014 був відкритий «Рейтинг ТОП-50 найпрогресивніших компаній міста».
У рейтинг увійдуть компанії, які є партнерами середовища «Тепле Місто». В нашому
рейтингу немає перших чи других місць: ми об’єднуємо соціально-відповідальні
компанії, які прагнуть розвивати своє місто.
 Налагоджено співпрацю з новою компанією-бізнес партнером середовища:
 Спонсор - «ПП "Космо Тревел»: навчання за кордоном і туристичні послуги.
Медіа підтримка
 Новим медіа-партнером став інформаційний портал «Невдома».
 У листопаді про середовище «Тепле Місто» були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
Телебачення і радіо
1.

ТРК Вежа

11.11.14

2.

ТБ "402 канал"

11.11.14

3.

ТБ "24 канал"

12.11.14

4.

ТБ "24 канал"

19.11.14

5.

ТБ "402 канал"

19.11.14

6.

ТРК Вежа

25.11.14

7.

ТБ "24 канал"

25.11.14

8.

ТБ "402 канал"

26.11.14

Іванофранківці дізнаються про найбільш прогресивні компанії міста
https://www.youtube.com/watch?v=QgC2tfAZcGE&list=UUGLegKyWNQbd
6EPcjjy_1Yw&index=8
"Тепле Місто" відкриває рейтинг 50 найпрогресивніших компаній міста
http://www.youtube.com/watch?v=b4ugvVBx_CE
"Тепле Місто" відкриває рейтинг 50 найпрогресивніших компаній міста
http://www.youtube.com/watch?v=bxpGkX46KzY
Невдовзі в місті запрацює перша Арт-резиденція для художників
https://www.youtube.com/watch?v=ZJbpohOs_tM
Невдовзі в місті запрацює перша Арт-резиденція для художників
https://www.youtube.com/watch?v=xXr4lFo6z2k
Міжнародний архітектурний конкурс “Місто дружнє до дітей” стартував
в Івано-Франківську (ВІДЕО)
http://vezha.org/mizhnarodnyj-arhitekturnyj-konkurs-misto-druzhnye-ditejstartuvav-v-ivano-franikvsku-video/
В Івано-Франківську започаткували міжнародний архітектурний конкурс
із дитячою проблематикою
https://www.youtube.com/watch?v=5hAVshZG-Sc
В Івано-Франківську започаткували міжнародний архітектурний конкурс
із дитячою проблематикою
https://www.youtube.com/watch?v=fhsavFNcqpw

Газети та інтернет-ЗМІ
1. Газета "Репортер"

07.11.14 «Urban Space 100» збирає натхненних
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2. Інтернет-видання
"Стик"
3. Інтернет-видання
"Галка"
4. Інтернет-видання
«Курс»
5. Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"
6. Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

http://report.if.ua/gazeta/socium/urban-space-100-zbyraye-nathnennyh/
11.11.14 Рух "Тепле Місто" презентував рейтинг топ-50 найпрогресивніших
компаній Івано-Франківська
http://styknews.info/novyny/sotsium/2014/11/11/rukh-teple-misto-prezentuvavreityng-top-50-naiprogresyvnishykh-kompanii-i
11.11.14 «Тепле місто» об'єднає соціально-відповідальні компанії в Топ-50
найпрогресивніших компаній міста
http://galka.if.ua/teple-misto-ob-yednaye-sotsialno-vidpovidalni-kompaniyi-vtop-50-nayprogresivnishih-kompaniy-mista/
11.11.14 "Тепле місто" запрошує представників бізнесу за 3000 гривень стати
найпрогресивнішою компанією Франківська
http://kurs.if.ua/news/teple_misto_zaproshuie_predstavnykiv_biznesu_za_3000
_gryven_staty_nayprogresyvnishoyu_kompaniieyu_frankivska_9403.html
11.11.14 Незабаром з Івано-Франківська відправлятимуть «теплі поштівки»

http://typical.if.ua/nezabarom-z-ivano-frankivska-vidpravlyatymut-tepliposhtivky/
11.11.14 В Івано-Франківську складають Топ-50 найпрогресивніших компаній міста

7. Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

11.11.14

8. Інтернет-видання
"Франківчани"

11.11.14

9. Журнал "Версаль"

12.11.14

10. Газета "День"

13.11.14

11. Газета "Репортер"

14.11.14

12. Інтернет-видання
"Галка"

18.11.14

13. Газета "Репортер"

18.11.14

14. Інтернет-видання
"Стик"

18.11.14

15. Інтернет-видання
"Бліц Інфо"
16. Інтернет-видання
"Типовий Івано-

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-skladayut-top-50-najprohresyvnishyhkompanij-mista/
Рух «Тепле місто» закликає прогресивні франківські компанії скласти
рейтинг ТОП-50
http://www.blitz.if.ua/?q=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%
D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97&id=23803
В Івано-Франківську визначать 50 найпрогресивніших компаній
(Фото+Відео)
http://frankivchany.if.ua/zhittya/7281-v-ivano-frankivsku-vyznachat-50naiprohresyvnishykh-kompanii-foto-video
«Тепле місто» презентували іванофранківцям свій офіційний сайт
http://versal-online.com.ua/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0/
В Івано-Франківську об’єднують громадян та бізнес задля розвитку міста
http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/v-ivano-frankivsku-obiednuyutgromadyan-ta-biznes-zadlya-rozvitku-mista
Прогрес потребує грошей
http://report.if.ua/gazeta/poglyad/progres-potrebuye-groshej/
У Івано-Франківську презентували арт-резиденцію, яка покаже справжнє
сучасне мистецтво (ФОТО)
http://galka.if.ua/u-ivano-frankivsku-prezentuvali-art-rezidentsiyu-yakapokazhe-spravzhnye-suchasne-mistetstvo-foto/
Франківськ тепер має Арт-резиденцію
http://report.if.ua/lyudy/39592/
В Івано-Франківську презентували Арт-Резиденцію

http://styknews.info/foto-novyny/2014/11/18/v-ivano-frankivsku-prezentuvalyart-rezydentsiiu
18.11.14 В Івано-Франківську відкривають першу арт-резиденцію для художників
http://www.blitz.if.ua/?q=news&id=24165
18.11.14 Скульптура всесвітньовідомого Альтхамера може з`явитися в ІваноФранківську
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Франківськ"
17. Інтернет-видання
"Курс"
18. Інтернет-видання
"Бріз"
19. Інтернет-видання
"Рravda.if.ua"
20. Інтернет-видання
"Вголос"
21. Інтернет-видання
"Вікна"
22. Інтернет-видання
"Фіртка"
23. Інтернет-видання
"Паралелі"
24. Інтернет-видання
"UA Modna"
25. Інтернет-видання
"UFRA"

26. Інтернет-видання
"Курс"
27. Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"
28. Газета "Репортер"

29. Журнал "Версаль"

http://typical.if.ua/skulptura-vsesvitnovidomoho-althamera-mozhe-zyavytysyav-ivano-frankivsku/
19.11.14 Франківськ стане домом для зірок світового мистецтва
http://kurs.if.ua/articles/frankivsk_stane_domom_dlya_zirok_svitovogo_mystets
tva_9848.html
19.11.14 Презентація проекту Арт-резиденція в Івано-Франківську
http://briz.if.ua/25047.htm
19.11.14 Презентація проекту Арт-резиденція в Івано-Франківську
http://pravda.if.ua/news-67427.html
19.11.14 В Івано-Франківську презентували «Арт-резиденцію»
http://vgolos.com.ua/news/v_ivanofrankivsku_prezentuvaly_artrezydentsiyu_16
3949.html
19.11.14 На Прикарпатті створюють Арт-резиденцію, яка покаже інший бік
мистецтва. ФОТО
http://vikna.if.ua/news/category/if/2014/11/19/25281/view#ad-image-0
19.11.14 В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ З'ЯВИЛАСЬ АРТ-РЕЗИДЕНЦІЯ (ФОТО)
http://firtka.if.ua/?action=show&id=63560
20.11.14 В Івано-Франківську презентували Арт-резиденцію (Фото)
http://paralleli.if.ua/news/48455.html
21.11.14 ПОДІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАСШТАБУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ
http://www.uamodna.com/articles/podiya-evropeysjkogo-masshtabu-v-ivanofrankivsjku/
25.11.14 Віктор Загреба: «Велосипед – це наступний етап міської еволюції»
http://ufra.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/43%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0.html
25.11.14 В Івано-Франківську стартував проект "Місто дружнє до дітей"
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_startuvav_proekt_misto_druzhnie_do_
ditey_10233.html
25.11.14 В Івано-Франківську стартував міжнародний конкурс на кращий дитячий
простір
http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-startuvav-konkurs-na-kraschyj-dytyachyjprostir/
25.11.14 У Франківську оголосили про початок міжнародного конкурсу для
архітекторів
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-ogolosyly-pro-pochatokmizhnarodnogo-konkursu-dlya-arhitektoriv/
26.11.14 На старт! Міжнародний архітектурний конкурс від «Теплого Міста»
розпочато
http://versal-online.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B
4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA/
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