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

Urban Space Radio
У серпні команда Urban Space Radio працювала над літнім сезоном
— «Твоє море: емоцій, енергії, музики, ідей» — з такими авторськими
програмами:
\\ 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.
Слухати програму можна тут.
Кількість переглядів стрімів (три епізоди): 2213
\\

Тропічна злива — це авторська програма JahKrow про реґі.
Музику, що була створена на малому острівку в Карибському
морі і яка магічним чином вплинула на розвиток світової музики
загалом. Автор розказує про те, з чого все почалося, та занурює
слухача в атмосферу 60-70-их.
Слухати програму можна тут.
Кількість переглядів стріму (один епізод): 1185

\\

Старша кляса — авторська програма Назарія Мочули. Музика
наших батьків, що 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 (чотири епізоди): 9891

Сезон тривав до 23 серпня.

Громадський ресторан
Urban Space 100
Упродовж серпня відбулося 10 подій, з яких:
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лекцій

презентації

прес-конференція

кіноперегляд

Протягом серпня було отримано 2 запити на реплікацію проекту
Urban Space — у м. Дрогобич (Львівська обл.) та м. Полонне
(Хмельницька обл.).

Промприлад
1 серпня посол Швеції Мартін Хагстрьом (Martin Hagström) відвідав
«Промприлад.Реновація» та ознайомився з наступними етапами
проекту. Королівство Швеція підтримує «Промприлад» з перших
кроків реалізації і є одним з найбільших ґрантодавців. Посол завітав
до Івано-Франківська в рамках своєї програми відвідин областей
України.
21 та 22 серпня в Івано-Франківську відбулася чергова стратегічна
сесія команди «Промприлад.Реновація» спільно зі стратегічними
партнерами проекту — платформою «Тепле Місто», ГО «Інша
Освіта», «МітОст», «ПАКТ Україна» та Львівська бізнес-школа УКУ
(LvBS).
Стартувала кампанія зі спільноінвестування «Промприлад.
Реновація». Стати співвласником заводу може кожен. Більше — тут.
Про проект можна дізнатися на сайті.

Програма «Вивіски»
Було проведено 2 консультації з підприємцями щодо реалізації
створених раніше проектів вивісок.
Впродовж серпня було реалізовано 3 проекти вивісок:
\\

магазин «Бджілка» (вул. Орлика, 7)

\\

стоматологія (вул. Мельника, 11А)

\\

магазин «W.E» (вул. Незалежності, 35)

Стала Мобільність
Протягом серпня в рамках «Велошколи» відбулися 4 лекційні та і 2
практичних заняття, на кожному з яких було 12 учасників.
Завершився прийом заявок від спікерів на VeloForum 2018. Загалом
надійшло 30 заявок.
Розпочалася реєстрація учасників та українських виробників
велотоварів і аксесуарів на VeloForum, який відбудеться в ІваноФранківську 5-7 жовтня. Зареєструватися можна за посиланням до
25 вересня.
До 17 вересня триває відбір приймаючого міста для проведення 11-ї
конференції VeloForum у жовтні 2019 року. Із деталями подачі можна
ознайомитися тут.

Frankivsk Half Marathon
4 серпня відбулася лекція на тему «Користь бігу для жіночого
організму». Лектор — Юлія Черніцька — мама 4 дітей, засновниця
фітнес-проекту для мам, рекордсменка України на дистанції
півмарафону, а також фітнес-експертка телевізійних програм і
проектів для жінок після пологів.
25-26 серпня команда організаторів півмарафону взяла участь в
SportExpo в рамках Odessa Half Marathon та представила стенд
Frankivsk Half Marathon 2018.
Упродовж серпня відбулося 12 відкритих безплатних бігових
тренувань у рамках підготовки до Frankivsk Half Marathon 2018.
Тренування проходили за розкладом:
\\ щовівторка о 19:00 на Німецькому озері
\\ щочетверга о 19:00 на Німецькому озері або стадіоні
«Пожежник»
\\ щосуботи о 8:00 на Міському озері

Медіапідтримка
У серпні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
47 публікацій у ЗМІ.
Стала Мобільність

13 згадувань

Міські Ґранти

9 згадувань

Frankivsk Half
Marathon

8 згадувань

Наступний Проект

6 згадувань

Промприлад

4 згадування

Візуальний стиль
Івано-Франківська

2 згадування

Вивіски

2 згадування

Сквер перед
друкарнею

2 згадування

Urban Space 100

1 згадування

Партнери
30 серпня відбулась зустріч-навчання на тему «Цінності та бізнес. Від
філософії до конкурентних переваг» для бізнес-спільноти «Теплого
Міста». Разом з Андрієм Рождественським (PhD, професором в
LvBS та виконавчим директором Центру Лідерства УКУ) учасники
навчання розкривали тему цінностей у бізнесі, глибше опрацювали
організаційні цінності як елемент організаційної культури,
поговорили про цінності в українських компаніях та які переваги та
обмеження це їм надає.
Подію відвідало близько 40 учасників.

Адміністрування
платформи
Упродовж серпня команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
\\

11 серпня — Тетяна Василик презентувала діяльність
платформи «Тепле Місто» та проекту Urban Space 100 для збірної
України з футболу серед ветеранів (Івано-Франківськ);

\\

16 серпня — Тетяна Василик презентувала діяльність
платформи «Тепле Місто» і проекту Urban Space 100 та провела
екскурсію проектом «Промприлад» для компанії ZV Development;

\\

25 серпня — Юрій Филюк взяв участь у панельній дискусії
«Імпакт-інвестування» та зробив презентацію «Промприлад.
Економіка майбутнього» в рамках «Фестивалю Ідей» (Одеса).

