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

Urban Space Radio
У липні команда Urban Space Radio стартувала з новим літнім
сезоном — «Твоє море: емоцій, енергії, музики, ідей». Із 16 липня
можна слухати такі авторські програми:
\\ За океаном — авторська програма Василя Климака про хіп-хоп.
Трудова міграція афроамериканців кардинально вплинула на
північноамериканські міста та змінила урбаністичний рельєф,
і хіп-хоп був одним з основних чинників. Про те, як це сталося,
почуємо у програмі. Слухати програму можна тут.
Кількість переглядів стріму (один епізод): 819
\\

Тропічна злива — це авторська програма JahKrow про реґі.
Музику, що була створена на малому острівку в Карибському
морі і яка магічним чином мала вплив на розвиток світової
музики загалом. Автор розкаже про те, з чого все почалося, та
занурить слухача в атмосферу 60-70-их.
Слухати програму можна тут.
Кількість переглядів стріму (два епізоди): 4362

\\

Старша кляса — авторська програма Назарія Мочули. Музика
наших батьків, котра стає все актуальнішою у наш час, що
пов’язано з модою на ретро. Програма має на меті
поєднати різні аудиторії у спільному контенті й
нагадати про забутий пласт в історії української та
діаспорянської музики.
Слухати програму можна тут.
Кількість переглядів стріму
(два епізоди): 6900

Громадський ресторан
Urban Space 100
Упродовж липня відбулося 13 подій, з яких:
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28 липня відбулися чергові загальні збори співзасновників
Urban Space 100. Фінансування отримали 6 проектів на загальну суму
229 754 грн:
\\ Мотузковий парк для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
та аутизмом
\\ Дослідження та реставрація старовинних вивісок
Івано-Франківська
\\ Eco City
\\ VeloForum 2018
\\ Мурал на стіні будинку Франка, 5
\\ Благодійний проект «Savka-band збирає друзів»
Детальніше про проекти тут.

Промприлад
У липні до проекту «Промприлад» долучився новий стратегічний
партнер — Lviv Business School (LvBS).
Було зареєстровано БО «Благодійний фонд «Промприлад».

Урбаністика
Протягом 3-25 липня у рамках Metalab відбулася перша урбаністична резиденція.
Резидент — Богдан Волинський (Харків), архітектор, критик,
засновник Дитячої Архітектурної Школи ДАШ! Роль Богдана
в резиденції полягала в експертному оцінюванні результатів
лабораторії та куруванні учасників, при цьому він також робив своє
незалежне дослідження на тему «Район Промприлад».
7 липня відбувся
концерт жіночого
панк-гурту з Києва
Ai Laika та калуського
гурту «Зе Джозерс»,
який відвідало 60 осіб.
20 липня відбулася
презентація результатів
майже 2-місячного
дослідження урбаністичної лабораторії
Metalab’у району
навколо заводу
«Промприлад» та його
виробництва. Також
під час події Богдан
Волинський прочитав
перші уривки своєї
книги про дослідження
«Промприладу».
Презентацію відвідало
40 осіб.

Програма «Вивіски»
7 липня відбувся візит реставраторок Ірини Дуткевич та Ірини Гірної
зі Львова (реставраційна майстерня «Гарда») з метою попереднього
дослідження об’єктів для майбутнього консервування та реставрації
старовинних написів за адресами:
\\ вул. Січових Стрільців, 25
\\ вул. Січових Стрільців, 17
\\ вул. Шевченка, 74
\\ вул. Незалежності, 18
\\ вул. Мартинця, 4
Стартувала інформаційна кампанія щодо особливостей створення та
важливості правильних вивісок у місті.

Стала Мобільність
Погоджено офіційний логотип VeloForum 2018. Подія відбудеться в
Івано-Франківську 5-7 жовтня.
Із 16 липня і до 15 серпня триває прийом спікерів на VeloForum.
Зареєструватися можна тут.

Frankivsk Half Marathon
Упродовж липня відбулося 6 відкритих безплатних бігових
тренувань у рамках підготовки до Frankivsk Half Marathon 2018.
Тренування проходили за розкладом:
\\ щовівторка о 19:00 на Німецькому озері
\\ щосуботи о 8:00 на Міському озері
Було презентовано новий візуальний стиль та цьогорічну медаль
півмарафону.

Медіапідтримка
У липні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
60 публікацій у ЗМІ.
Urban Space 100

25 згадувань

UrbanTalks

15 згадувань

Metalab

5 згадувань

Сквер перед
друкарнею

5 згадувань

Frankivsk Half
Marathon

5 згадувань

Інше

5 згадувань

Адміністрування
платформи
17 липня відбулася подія «UrbanTalks: Івано-Франківськ&Львів»:
розмови про стратегії міст, екосистему розвитку міста, просторовий
розвиток та низові урбаністичні ініціативи.
Серед учасників дискусій:
\\ Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, та Андрій
Садовий, міський голова Львова
\\ Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури,
головний архітектор Львова, та Михайло Смушак, директор
департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
\\ Олександра Сладкова, заступник директора Львівського
комунального підприємства «Інститут просторового розвитку»,
Марія Козакевич, засновниця ініціативи «Франківськ, який
треба берегти» та Анна Доброва, координаторка урбаністичних
проектів платформи «Тепле Місто»
\\ Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань
розвитку, Альона Каравай, співзасновниця ГО «Інша Освіта», та
Юрій Филюк, керівник платформи «Тепле Місто»

Адміністрування
платформи
У липні до команди «Теплого Міста» приєдналося 36 стажерів,
частина з яких вже почала працювати з напрямками урбаністики,
Urban Space 100, Сталої Мобільності, маркетингу та комунікацій та
роботи з партнерами.
Упродовж липня команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
\\ 3 липня — Юрій Филюк презентував платформу «Тепле Місто»
та проект «Промприлад. Реновація» для студентів КиєвоМогилянської бізнес-школи (Івано-Франківськ)
\\ 7 липня — Юрій Филюк взяв участь у панельній дискусії
«Community ID — виклики та можливості децентралізації:
від мегаполісів до локальних громад» у рамках форуму
«Ukrainian ID» (Канів)
\\ 7 липня — Юрій Филюк взяв участь у круглому столі
«Інвестиційна привабливість міст: інструкція з використання»
для членів Спілки українських підприємців (Канів)
\\ 18 липня — Назар Максимів взяв участь у круглому столі на тему
«Бізнес-асоціації в Україні: можливості та виклики». Було презентовано аналітичне дослідження про стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації представників місцевого бізнесу
(Київ)
\\ 18 липня — Юрій Филюк був учасником панельної дискусії в
рамках заходу «Білі починають і виграють! Залучимо інвестиції в
Україну разом!» (Київ)
\\ 20 липня — Марта Гладка та Юрій Филюк презентували проект
Urban Space 100 і платформу «Тепле Місто» в рамках події
«Urban Space: навіщо місту громадський ресторан» (Полтава)

