ПРОПОЗИЦІЯ
ПАРТНЕРСТВА

warm.if.ua

Тепле Місто — це платформа
для ініціатив та синергії між
ними.
Місія: Бути інноваційною
платформою для створення
можливостей і суспільних
трансформацій.
Спонукати прикладом ІваноФранківська зміни в Україні
та поза її межами.
Цінності: Відкритість,
Гідність, Проактивність,
Теплота
Стратегічні напрямки
роботи:
• Активізація мешканців
• Підсилення спроможності
ініціатив
• Розвиток «теплого» бізнесу
• Організаційний розвиток
платформи
Джерела фінансування
платформи «Тепле Місто»
• Щомісячні внески
партнерів «Теплого Міста»
Ґранти
• Відкритий збір коштів
через сайт Платформи
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Що ви отримаєте від
партнерства з нами
• Можливість впливати на
розвиток Івано-Франківська та
пришвидшення позитивних
суспільних змін у місті
• Залучення до бізнесспільноти «Теплого Міста»
• Участь у освітній програмі
для партнерів «Теплого
Міста» (тренінги, навчання)
• Можливість демонстрації
успіхів власного бізнесу та
обмін досвідом з учасниками
середовища «Теплого Міста»
• Медіа-підтримка: згадування
на сайті, в соціальних мережах
та у друкованій продукції
«Теплого Міста», в ЗМІ
• Створення презентаційної
відео-візитівки про вашу
компанію
• Залучення у якості експерта
для оцінки проектів програми
«Міські Ґранти»
• Щомісячна прозора звітність
про діяльність платформи
«Тепле Місто»
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Сайт Warm.if.ua:
2235 унікальних відвідувачів
щомісяця

Facebook:
34 000 фоловерів – Тепле Місто і
проекти
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Гостьові візити партнерів
«Теплого Міста»

Бізнес-тренінги для партнерів
«Теплого Міста»
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Розмір інституційної підтримки
платформи «Тепле Місто»
Місячні внески, грн

Квартальні внески, грн

Річні внески, грн

Національний
партнер

≥ 25 000

≥ 75 000

≥ 300 000

Генеральний
партнер

5 000-24 999

15 000-74 997

60 000-299 998

Партнер

3 000-4 999

9 000-14 997

36 000-59 998

Спонсор

1 000-2 999

3 000-8 997

12 000-34 988

Принцип розподілу коштів
— Фонд незалежної
програми підтримки
соціальних ініціатив
«Міські Ґранти»
— Проекти у межах
тематичних програм
платформи «Тепле Місто»
та партнерські проекти
— Забезпечення
адміністративної
діяльності Платформи
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Тематичні напрями:

Міські Ґранти
Програма «Міські Ґранти»
створена для активізації
та посилення ініціатив,
громадських організацій
і середовищ та залучення
громади міста до активної
участі в процесах розвитку
Івано-Франківська.
Дата заснування: 2015
Кількість хвиль подачі
проектів: 3 на рік
Сума ґранту: до 15 тис. грн.
Обов’язкові умови: всі
проекти-учасники мають
реалізовуватися в ІваноФранківську
Визначення переможців:
Переможців визначають
незалежні експерти

1. Міський простір: міське
середовище, вуличні
меблі, зелені зони,
дружність міста для всіх
груп мешканців
2. Сучасне мистецтво:
події, виставки,
мурали, перформанси,
просвітницькі проекти
3. Гарячий спорт: вуличний
спорт, масовий спорт,
рекреаційні активності в
місті
4. Стала мобільність:
велосипедний рух,
пішохідний рух,
громадський транспорт
5. Екологія та
енергоефективність
міста, його будинків та
мешканців
6. Прогресивна освіта:
неформальна,
альтернативна, сучасна,
практична, а також
ініціативи, пов’язані зі
змінами традиційної
системи освіти
7. Розвиток прогресивного
підприємницва: проекти,
направлені на активізацію
в бізнес-середовищі міста
інтелекту, спроможності,
сталості та взаємодії з іншими
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Переможці «Міських
Ґрантів»
Вікно у світ
Мета – навчити незрячих
та слабозорих людей
користуванню комп’ютером
• 10 людей пройшло
навчання.
• 3 комп’ютери у
міській бібліотеці
оснащено спеціальним
звуковим програмним
забезпеченням для людей
з вадами зору.
• Придбано один
укомплектований
комп’ютер з відповідним ПЗ
Велодень у ІваноФранківську
Мета – розвивати культуру
поведінки велосипедистів на
дорогах та культуру водіїв у
ставленні до велосипедистів
Результат:
• 1426 учасників різного віку;
• Залучення 13 партнерів.
• Масовий велопробіг
центральною частиною
Івано-Франківська.
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Інші успішно реалізовані проекти платформи «Тепле Місто»

Візуальний стиль міста

Вивіски

• В травні 2017 року
затверджений в якості
офіційного логотипу ІваноФранківська
• Шорт-лист фестивалю
реклами «Канські Леви
2014»

• Безкоштовне створення
дизайну візуально
привабливих вивісок
• Розроблено 126 макетів
вивісок

Промприлад
• 1,86 га загальна площа
території заводу
• 36,650 м2 загальна площа
приміщень
• 4 ключові зони
• 2 240 м2 пілотний проект
(відновлена територія
заводу)
Urban Space 100
• Залучення 100 інвесторів
• 80% генерованого
прибутку інвестуються в
розвиток міських проектів
• 221 подія протягом 2016 року
• 38 профінансованих
проектів
• 881 100 грн загальна сума
фінінсування

Стала мобільність
• встановлено 110
велопарковок
• 52 учасники залучено до
Велошколи
• 9 подій для велосипедистів
Місто дружнє для дітей
• Міжнародний
архітектурний конкурс
• 685 учасників з 75 країн
• 80 проектів
• 13 членів журі з 7 країн
Urban Space Radio
•
•
•
•

Online радіо 24/7
262 000 унікальних IP
52 000 слухачів на місяць
159 інтерв’ю з гостями
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Національні партнери

Партнери

Партнери
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Генеральні партнери

Консалтингові партнери

Технічні партнери

Медіа партнери

Фонди
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Контакти

Юрій Филюк
CEO

Ольга Стецевич
Координатор по роботі з
партнерами

yuriy.fylyuk@gmail.com
+38067 327 3092

stetsevicholga@gmail.com
+38067 169 65 93

