Звіт платформи «Тепле Місто»
за березень 2018 року
Звіт за напрямками
діяльності

Програма
«Міські Ґранти»
9 березня стали відомими імена переможців весняної хвилі — 5
проектів на загальну суму 80 000 грн.
Команди-переможці:
ĥĥ Врятуймо скарби разом!
ĥĥ Світ повний можливостей
ĥĥ Franyk edition
ĥĥ Реставрація старовинних дверей за адресою Незалежності, 29
ĥĥ Мій світ
21 березня стартував набір в «Школу Міських Ґрантів».

Зареєструватися можна до 3 квітня. Участь у Школі безплатна.
Деталі.

Громадський ресторан
Urban Space 100
Протягом березня відбулося 18 подій, з яких:
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15 березня розпочався новий конкурс ґрантової програми Urban
Space 100. Заявки можна подавати до 15 квітня. Правила тут.

Urban Space Radio
У березні команда Urban Space Radio працювала над урбаністичним
тижнем — City Changers. Упродовж чотирьох днів на радіо виходили
розмови із:
ĥĥ Анною Добровою, координаторкою програми «Урбаністика»
платформи «Тепле Місто». Про те, чому Анна переїхала
з Відня до Івано-Франківська, які проекти планує
реалізовувати в місті та про залаштунки урбаністичної
конференції у Відні. Подкаст розмови слухати тут.
ĥĥ Вінстоном фон Енґелем, який займається містоплануванням
у бруклінському офісі міського управління Нью-Йорка,
про те, як працювати зі страхом мешканців щодо
змін у просторі, як зробити громадський простір
корисним для всіх. Подкаст розмови слухати тут.
ĥĥ Юджином Квіном, засновником організації Space and Place,
про незвичні тури Віднем. Подкаст розмови слухати тут.
26 березня розпочався новий сезон на Urban Space Radio.
Слідкувати за всіма анонсами можна тут.

Візуальний стиль
11 березня візуальному стилю Івано-Франківська виповнилося
4 роки. З цієї нагоди на замовлення платформи «Тепле Місто» агенція
Aimbulance розробила нові патерни футболок, на які стартувало
попереднє замовлення.
Також 9 закладів долучилися до ініціативи і протягом тижня
подавали десерти та каву з оформленням «хрестика» і дарували
наклейки з візуальним стилем.

«Наступний Проект»
Протягом березня відбулося 3 події:
ĥĥ 1 березня — воркшоп з малювання аквареллю з
Анастасією Андрійчук, художницею та ілюстраторкою;
ĥĥ 1 березня — воркшоп з техніки колажу з
художником Віталієм Грехом.
Ці два воркшопи були організовані на замовлення компанії
SoftServe.

31 березня — благодійний майстер-клас зі створення скетчбуку,
який проводив Андрій, автор проекту «49 bks». Кошти, зібрані на
події, Андрій направив на лікування своєї мами, якій в грудні 2017 р.
діагностували рак.
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Промприлад
5 березня відбулася презентація пілотної частини проекту
«Промприлад. Реновація» для медіа.
У березні завершилася серія зустрічей «Робота медіа в умовах
постійних змін» у форматі відкритих лекцій та майстер-класів від
запрошених експертів у сфері журналістики та сучасних ЗМІ. Ці
зустрічі є складовою програмної діяльності Промприладу. Протягом
місяця було 2 події:
ĥĥ 7 березня — майстер-клас Наталії Патрікєєвої «Радіорепортаж:
як розповісти історію за допомогою звуків»;
ĥĥ 10 березня — майстер-клас Яни Машкової «Як змусити
інфографіку приносити гроші українським медіа».

Програма «Вивіски»
У березні було розроблено макети 3 вивісок:
ĥĥ кафе «Мануфактура» (площа Міцкевича, 6)

ĥĥ магазин «Мобі Кінг» (вул. Галицька, 14)

ĥĥ міні-пекарня «Пекарський» (вул.Паркова, 6).

Медіапідтримка
У березні про проекти платформи «Тепле Місто» була зроблена
81 публікація у ЗМІ.
Промприлад
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Адміністрування
Протягом березня команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
ĥĥ 2 березня — презентація платформи «Тепле
Місто» для представників The Associacion of Family
Businesses in Ukraine (Івано-Франківськ)
ĥĥ 6 березня — презентація проекту «Промприлад. Реновація» на
зустрічі «Відкриваючи нові горизонти соціального впливу» (Київ)
ĥĥ 9-10 березня — участь у панельній дискусії «Залучення
креативних людей» та «Стратегії прориву на наступне
півріччя» в рамках форуму «Креативний Прорив» (Львів)
ĥĥ 12 березня — зустріч-презентація на тему «Соціальний
капітал, довіра та позитивні зміни у громаді. Досвід
«Теплого Міста» для фонду «Відродження» (Київ)
ĥĥ 16 березня — презентація Франківського
Півмарафону на Race Nation (Київ)
ĥĥ 19 березня — презентація Франківського
Півмарафону на GFK (Київ)
ĥĥ 22-24 березня — участь у круглому столі «Чи можлива
ціннісна альтернатива теперішній фрустрації?» (Львів)
ĥĥ 28 березня — презентація платформи «Тепле
Місто» для Школи лідерів (Івано-Франківськ)

4 виступи

2 виступи
2 виступи

Адміністрування
9-10 березня відбувся Практикум роботи з волонтерами — дводенна
школа з волонтерського менеджменту для громадських організацій
Івано-Франківська.

Тренерський склад практикуму складає команда Ukrainian Volunteer
Service — громадської організації, яка розвиває волонтерський рух в
Україні.

У навчанні взяли участь представники 13 громадських ініціатив, 4 з
яких отримали сертифікати на інституційну підтримку впровадження
стратегії співпраці з волонтерами — «Дім Сірка», «350.org — Україна»,
«Будуємо Україну Разом» та «Івано-Франківський ІТ кластер»!

