ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 В рамках програми «Зустрічі з обміну досвідом» до «Теплого Міста» завітала група з
різних регіонів України – представники громадських ініціатив, програми розвитку громад
і медіа з Кропивницького, Львова, Верховини, Києва, Черкас та села Подільське
Черкаської області.
 Протягом травня Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
- 6 травня – «Сніданкові розмови про Urban Space 500. Перша зустріч» – відкрита
презентація проекту (Київ);
- 17 травня – презентація діяльності платформи «Тепле Місто» для студентів Інституту
економіки та управління в нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ (Івано-Франківськ);
- 26 травня - панельна дискусія «Медіа в креативних середовищах» на Lviv Media Forum
(Львів);
- 27 травня – «Сніданкові розмови про Urban Space 500. Друга зустріч» – відкрита
презентація проекту (Київ).
Програма «Міські Ґранти»
 17 травня в офісі платформи «Тепле Місто» відбулась подія «Партнерська пропозиція під
мікроскопом». Подія проходила у формі вебінару: учасники мали змогу доєднатись до
події онлайн, або ж прийти в офіс платформи. Обговорювали питання партнерства,
співпраці бізнесу, адміністрації та громадських організацій. Учасники детально розібрали
партнерську пропозицію для пошуку партнерів в реалізації проекту.
Запрошений спікер – Уляна Країнська, менеджер по роботі з партнерами в компанії «Eleks»,
керівник відділу роботи з партнерами «Теплого Міста» у 2015-2016 рр.
Запис вебінару можна переглянути за посиланням.
 24 травня завершився прийом заявок на літню хвилю програми «Міські Ґранти». Всього
подано 10 проектів в таких тематичних напрямках:
- міський простір – 4;
- прогресивна освіта – 2;
- розвиток прогресивного підприємництва – 1;
- гарячий спорт – 2;
- екологія – 1.
Громадський ресторан Urban Space 100
 19 травня Наталія Стецко, координатор програми Urban Space, взяла участь в українськопольсько-німецькому форумі про становище молоді в Україні, актуальну молодіжну
політику та можливості для співпраці, де презентувала проект «Urban Space 100». У
форумі, який проходив у Берліні, учасниками стали 118 представників з трьох держав.
 Протягом травня в Urban Space 100 відбулося 16 подій, серед них: презентації, пресконференції та лекції.
Urban Space Radio
 У травні команда Urban Space Radio продовжувала працювала над записами нових
інтерв'ю, які слухачі могли почути в ефірах «Monday Talks», і програм, які з'являться у
новому сезоні (червень 2017). Традиційно, всі записи програм можна послухати у
вільному доступі на каналі радіо у Mixcloud.
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Повернулася в ефір програма Костянтина Почтаря «A-Side», більше про новий сезон якої
можна дізнатися тут.
Також команда Urban Space Radio працювала над новим форматом програми
«Радіорепортажу». Слухати і дивитися можна тут.

«Наступний проект»
 Протягом 27-28 травня у Івано-Франківську відбувся кураторський інтенсив з Яніною
Пруденко. Учасниками стали 15 людей з різних міст України, а саме: Ужгорода,
Тернополя, Дрогобича, Івано-Франківська, Львова та Києва.
В рамках теоретичної частини були обговорені питання про те, якими бувають
кураторські проекти, що означає ця професія і які її зони відповідальності.
Практична частина дала можливість 4 групам учасників створити 4 прототипи
кураторських проектів, готових до втілення. Кожен учасник в групах мав можливість
долучитися до дослідження середовища міста, обговорення кураторської концепції,
відбору художників, написання кураторського тексту, продумування формату і локації
проекту. Учасниками події створено проекти «Реанімація», «Стіна», «Акт прийому
передачі» та «Мармулядовий міф. Солодкий фенікс».
Яніна Пруденко – кураторка проектів у сфері сучасного мистецтва, що відбувалися у
Києві, Львові, Санкт-Петербурзі, Москві, Жиліні (Словаччина), Волькерсдорфі (Австрія).
Очільниця магістерської програми «Куратор сучасного мистецтва» у НПУ імені М.П.
Драгоманова. Кураторка Відкритого архіву українського медіа арту.
Наразі Яніна працює над монографією «Кібернетика в гуманітарних науках та мистецтві
СРСР».
 28 травня в Urban Space 100 було презентовано всі напрацювання учасників кураторського
інтенсивну та проведено обговорення з аудиторією та представниками мистецького
середовища Івано-Франківська.
Розвиток урбаністики
 В рамках урбаністичного фестивалю «Сеанс Міського Сканування» відбувся проміжний
візит кураторів та лідерів локацій до Івано-Франківська. Протягом тижня (3-7 травня)
окрім досліджень міста відбулося три події:
- «Відкритий стіл» на Шевченко Три: смачна розмова та барбекю;
- «Позамісто»: вечірня урбан-дискусія на Шевченко Три;
- Презентація фестивалю «Сеанс Міського Сканування».
Програма «Вивіски»
 5 травня відбулась подія «Міські бесіди: гармонія vs хаос у візуальному середовищі», де
було презентовано буклет «Вивіски» та була проведена дискусія щодо візуальної
комунікації та її якості в Івано-Франківську. Підприємець, який змінив вивіску по макету,
розробленому координатором цієї програми, поділився своїм досвідом зі всіма
зацікавленими.
 24 травня у Львові на конференції щодо міського облаштування та встановлення вивісок
від GIZ Аліна Букіна, координаторка програми «Вивіски», поділилась досвідом
платформи «Тепле Місто». На події були присутні представники 13 міст України.
 У травні було розроблено макети 8 вивісок:
- Хінкальня (вул. Січових Стрільців, 56);
- перший польський центр зайнятості «Надія Є» (вул. Залізнична, 33);
- гастропаб «Балкон» (площа Ринок, 8);
- магазин «Пряне Щастя» (вул. К. Данила, 3);
- шоурум жіночого одягу українського виробництва «NATURA» (вул. Мельничука, 16Б);
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-

Жалюзі Центр (вул. Залізнична, 3);
аптека «Здорова Родина» (вул. Дністровська, 20);
агентство нерухомості «Марс» (вул. Шевченка, 5А).
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Програма «Стала мобільність»
 17 травня відбувся підрахунок велосипедистів в 10 точках по цілому місту.
 20 травня було проведено першу в цьому році Велошколу, учасниками якої стали 13 осіб.
До теоретичної частини навчання долучилася патрульна поліція Івано-Франківська.
Робота з партнерами
 У травні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєдналася компанія
«Devlight» в якості спонсора.
 16 травня відбулася зустріч бізнес-спільноти «Теплого Міста». Запрошений гість – Олена
Мальцева, екс-генеральний директор «Companion Group», розробник і куратор проектів
видань «Стратегії» та «Професор Крейд», надихаючого проекту «Перезавантаження».
Укладник серії видань «Вы или Вас. Стратегии, с которыми побеждают». Має майже 20
років досвіду викладання маркетингових курсів. Автор першої в Україні Школи
тотального маркетингу kmbs.
Олена провела майстер-клас на тему «Як створити справжню цінність для клієнтів або
Маркетинг, яким він є насправді». На зустрічі говорили про те, як створити справжню
Клієнтську Цінність та як зробити її результативною.
Медіа підтримка
 У травні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 56 публікацій
у ЗМІ.
Урбаністика
19 згадувань
Вивіски
12 згадувань
Міські Ґранти
6 згадувань
Urban Space 500
5 згадувань
Тепле Місто
4 згадування
Стала Мобільність
4 згадування
Інше
6 згадувань
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