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

Urban Space Radio
У травні команда Urban Space Radio працювала над новим сезоном,
програмна сітка якого складається із таких програм:
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1948

переглядів стрімів «Анна не носить PRADA»

1700

переглядів стрімів «Обережно, Мох!»

3629

переглядів стрімів «П’ятдесят відтінків музики»
4 травня відбулася подія Za Zbruchem — міжрадійна передача,
що має на меті залучати музикантів із різних куточків України та
знайомити їх із новою аудиторією.
Гості ефіру: резиденти
20ft Radio — Віталій Немченко
та Давид Шамієв.
1500 переглядів стріму.

Urban Space Radio
В ніч із 18 на 19 травня відбувся другий радіомарафон
«нуяктобісказати» — про життєві кризи, сенс життя та смерті. Ведучими
були Анна Шийчук, психолог, психотерапевт, та Юрій Марченко,
головний редактор «Platfor.ma». Гостями радіомарафону були:
ĥĥ Олег Лущак, біохімік, геронтолог. Про специфіку старіння
тіла, і що зробити, щоб запобігти цьому процесу.
ĥĥ Андрій Бондар, письменник, перекладач.
Про відображення смерті в літературі.
ĥĥ Юрій Сидорик, психолог, психотерапевт. Про
методику подолання депресій та криз.
ĥĥ Олександр Корнієнко, екзистенційний коуч,
підприємець. Про пошук сенсу в житті.
3839 переглядів стріму
19 травня в рамках «Дня вуличної музики» проведено 2 «живі» ефіри
з такими гостями:
ĥĥ Тарас Малий — координатор головної
сцени «Дня вуличної музики»;
ĥĥ гурт Junket (Київ) — хедлайнери головної сцени.
2900 переглядів стрімів
26 травня у рамках дизайнерської конференції Design Village
відбулося 4 ефіри, гостями яких стали:
ĥĥ Miriam S. Koller — дизайнерка buero bauer;
ĥĥ Bee Grandinetti — ілюстраторка, дизайнерка,
співзасновниця Punanimation;
ĥĥ Davor Bruketa — креативний директор та
співзасновник Bruketa&Zinic&Grey;
ĥĥ Сергій Майдуков — український художник, дизайнер, ілюстратор.
2131 перегляд стрімів

Програма
«Міські Ґранти»
23 травня завершився прийом заявок на літню хвилю програми
«Міські Ґранти». Загалом надійшло 26 заявок:
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Громадський ресторан
Urban Space 100
Протягом травня відбулося 15 подій, з яких:
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Ідея Urban Space 100 рухається на Схід!
ГО «Інша Освіта» та платформа «Тепле Місто» стартують з дослідження
для втілення ідеї Urban Space в Краматорську. Період дослідження
триватиме до вересня, після чого буде прийнято рішення щодо старту
кампанії з пошуку майбутніх соціальних інвесторів.
Дослідження передбачає інтенсивну комунікацію з потенційними
партнерами та інвесторами проекту, вибір місця майбутнього
ресторану й управлінської компанії, яка буде відповідати за
ресторанну складову. Дізнатися більше.

Наступний Проект
2 травня відбулась подія «Де модернізм, а де я?». Лектор — Олексій
Биков — архітектор, дослідник архітектури періоду радянського
модернізму, автор програми про архітектуру «Авторський нагляд» на
Old Fashioned Radio.
Лектор розповів про історію дослідження модернізму другої хвилі
на теренах України; польові архітектурні фотонариси сучасного
стану об’єктів цього періоду, а також про процес створення книжки,
присвяченої українському радянському модернізму.
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Промприлад
У травні почали працювати у звичайному режимі наступні функції
пілотного проекту «Промприлад.Реновація»:
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ

MetaLab
офіс «23 Ресторани»
танцювальна школа
Barberschool.

Урбаністика
3 травня відбулася вечірка-відкриття простору МetaLab, яку
відвідало близько 50 осіб. Була представлена концепція простору
та програма активностей, запланованих на найближчий час,
оголошено набір учасників на лабораторію.
17 травня пройшов показ фільму «Громадянка Джейн: битва за
місто» та дискусія. Проведена разом з Ольгою Заречнюк (Центр
міської історії) та Петером Бейджером (дослідник програми Fulbright).
Подія зібрала близько 40 учасників і розпочала важливу й цікаву
дискусію.
24 травня пройшов кінопоказ «Піднесене мислення: Хай-Лайн у
Нью-Йорку» та дискусія. Показ зібрав уже стабільну та цікаву публіку
— близько 30 людей.

Урбаністика
25 травня було відібрано учасників на першу урбаністичну
лабораторію від MetaLab. Було отримано 37 заявок і з них відібрано
23 учасники.
Вік: 18-37 років (більшість 20-27 років).
Всі з Івано-Франківська.
Сфери, в яких працюють:
ĥĥ 3 — графічні дизайнери
ĥĥ 10 — архітектори
ĥĥ 3 — митці в різних сферах
ĥĥ 2 — студенти-соціологи
ĥĥ 2 — музика та організація подій
ĥĥ 2 — PR та менеджмент (частина команди
«Промприлад. Реновація»)
31 травня відбулася перша зустріч учасників у рамках урбаністичної
лабораторії.

Програма «Вивіски»
У травні було розроблено макети 3 вивісок:
ĥĥ піцерія-ресторан «Мінерва» (вул. Вовчинецька, 207)

ĥĥ магазин чоловічого одягу «W.E» (вул. Незалежності, 35)

ĥĥ аптека «МіФ» (вул. Дністерська, 4)

Стала Мобільність
5 травня відбулася масштабна подія — десятий «Велодень»,
який організувала ініціатива «Клуб Velostalker». Програма «Стала
Мобільність» була партнером події. Загалом у «Велодні» взяло
участь 2026 зареєстрованих учасників.

12 травня відбулася лекція-тренінг «Як допомогти людині з
інвалідністю?», яку відвідало 15 людей. Учасники навчилися, як
правильно поводитися та допомагати людям з інвалідністю та як
підтримати людину, коли вона цього потребує.

Гарячий Спорт
У травні було визначено трасу Frankivsk Half Marathon 2018: вона
проходитиме центральною частиною міста і районом міського
озера. Також пройшли заміри траси національним вимірювачем.
Нагадаємо, що Frankivsk Half Marathon відбудеться 23 вересня,
зареєструватися можна тут.

Робота з партнерами
31 травня відбулося навчання для спільноти партнерів платформи
«Тепле Місто» на тему «Сервіс як продукт. Як продавати невидиме?»:
використання і впровадження різноманітних методик та стратегій
успішного продажу «невидимого» товару; що саме слід покращити
в продукції компанії; як вигідно позиціонувати послуги; як розуміти
свого клієнта краще.
Спікер — Михайло Винницький, Ph.D, професор Центру сімейного
бізнесу, викладач із менеджменту управління бізнесом. Раніше
працював 7 років віце-президентом із продажу та маркетингу
компанії Lava Computer Mfg Inc. у Торонто. Зараз викладає на
магістерських програмах і програмах управлінського розвитку у Lviv
Business School (LvBS).

У травні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто»
приєдналися 2 компанії:
ĥĥ рекрутингова компанія Select* — технічний партнер;
ĥĥ інформаційно-довідковий сайт 0342.ua
— інформаційний партнер.

Медіапідтримка
У березні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
49 публікацій у ЗМІ.
MetaLab
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5 згадувань

Стала Мобільність

4 згадувань

Інше

8 згадувань

Адміністрування
Протягом травня команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
ĥĥ 3 травня — Марта Гладка презентувала досвід Urban Space
100 для десятьох вчителів історії шкіл Івано-Франківська;
ĥĥ 10-12 травня — Володимир Радевич відвідав Urban Camp,
де поділився досвідом програми «Стала Мобільність» та
менторив 30 учасників з Чернівців, Івано-Франківська,
Одеси, Вінниці й декількох міст Молдови (Чернівці);
ĥĥ 12 травня — Юрій Филюк презентував проект
«Промприлад» в рамках форуму Factory Day (Львів);
ĥĥ 13 травня — Марта Гладка поділилася досвідом Urban Space 100
для десятьох учасників тренінгу зі соціального підприємництва
«Формування коаліцій та активізація соціальних груп у
співпраці з місцевою владою» (Івано-Франківськ);
ĥĥ 18 травня — Юрій Филюк взяв участь у панельній дискусії
«Міфи та факти євроінтеграції: де знайти можливості?» (Київ);
ĥĥ 19-20 травня — Володимир Радевич відвідав хакатон «Тернопіль
без проблем», де надав менторську підтримку командам, що
працювали над темою сталої мобільності та сталого розвитку
міст. Учасниками хакатону були близько 100 людей (Тернопіль);

Адміністрування

ĥĥ 23 травня — Ярина Мельник представляла досвід
платформи «Тепле Місто» на конференції партнерів
Європейського фонду за демократію (Київ);
ĥĥ 24-25 травня — Марта Гладка презентувала досвід Urban
Space 100 та платформи «Тепле Місто» для 20 учасників
тренінгу «Соціальна інновація: співтворення функцій
соціального підприємництва» (Баку, Азербайджан);
ĥĥ 25-26 травня — Володимир Радевич провів нетворксесію на
#УкрУрбанФорум’і з 20 учасниками із різних міст України (Київ);
ĥĥ 29 травня — Анна Доброва разом з Альоною Каравай (ГО
«Інша Освіта») розповідала про ревіталізацію з точки зору
урбаністики та (еко)системний підхід до неї в рамках навчальної
програми з ревіталізації, що проходить в Центрі громадських
ініціатив «Вільний Простір». Навчальна програма розроблена
«Іншою Освітою» у партнерстві з проектом «Промприлад.
Реновація» та платформою «Тепле Місто» (Калуш);
ĥĥ 31 травня — Ярина Мельник представляла досвід «Теплого
Міста» на конференції Корпусу Миру в Україні (Київ).

