Звіт платформи «Тепле Місто»
за лютий 2019 року
Звіт за напрямками
діяльності

Міські Ґранти
Завершилася весняна хвиля програми «Міські Ґранти».
На конкурс подано 19 проектів за різними напрямами:
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міський простір

прогресивна освіта

гарячий спорт

стала мобільність

4

сучасне мистецтво
9 лютого програму «Міські Ґранти» презентували головам і
представникам ОСББ міста.
19 лютого відбулася подія «Коротко та сердито: 5 хв для представлення проекту»: 30 осіб прийшло, щоб дізнатися від експерти з
публічних виступів Ольги Тишко, як зрозуміло, цікаво та лаконічно
презентувати ідею свого проекту.

Громадський ресторан
Urban Space 100
У лютому в Urban Space 100 відбулося 8 подій:
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лекцій

театральна подія

музична подія

зустріч

Серед подій: бранч із Юрієм Филюком «Між Давосом і
Франківськом», концерт Аліни Шевченко, подія «День НЕ
Валентина», лекції «Google Ads — Що? Де? Як?» (від Марти
Цецаркіної), «Як розпочати власну справу» (від Сергія Боднарчука),
«Не’Щикай! Яка різниця між SMM’щиком та SMM-спеціалістом» (від
Тараса Братченка).

Громадський ресторан
Urban Space 100
Отримано 2 запити на реплікацію проекту Urban Space (Маріуполь,
Херсон), триває комунікація щодо можливостей відкриття ресторану
Urban Space у Краматорську, розвиток програми соціальної
франшизи. Більше інформації тут.
Розпочато підготовку до нового ґрантового сезону, що триватиме
з 15 березня до 15 квітня. Детальніше про те, які проекти можна
подавати і як це зробити, дізнавайтеся тут.

Urban Space Radio
4 години розмов про гроші: у ніч із 23 на 24 лютого відбувся 3-й
радіомарафон «Нуяктобісказати».
Навіщо нам гроші та чи впливають вони на відчуття щастя, як
говорити про гроші з близькими (парою або дітьми) та на роботі (з
працедавцем або ж працівником), що буде з грошима у майбутньому
та що таке ментальна бідність — про це ведучі ефіру — психолог,
психотерапевт Анна Шийчук та шеф-редактором «Платфор.ми» Юрій
Марченко — говорили з такими експертами, як:
\\ Ірина Данилевська, засновниця та голова оргкомітету Ukrainian
Fashion Week
\\ Павло Шеремета, економіст, засновник proryv.in.ua
\\ Северина Падовська — член правління ГО «Міжнародна спілка
незалежних фінансових консультантів»
\\ Андрій Стецевич — заступник голови правління «Ощадбанку»
\\ Марія Коваль — hr-експертка в галузі ІТ, викладачка програми
HRM LvBS
Зафіксовано 3 тис. переглядів стріму. Якщо ви пропустили ефір, то
знайдете його тут. Радіомарафон реалізований зокрема завдяки
ґрантовій підтримці Urban Space 100.

Урбаністика

Команда MetaLab активно працює над підготовкою фестивалю
«Сеанс Міського Сканування», що відбудеться влітку, дослідженням
потреб громад району навколо «Промприладу», розробленням
концепції нової публічної програми.
За всіма новинами можна стежити на сторінці MetaLab.

Промприлад.Реновація
У лютому в інноваційному центрі Promprylad.Renovation відбулося
50 подій:
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у конференц-залі

у MetaLab

у Multimedia lab

на PromBar

в Асортиментній кімнаті

в Арт-цеху

1 лютого ТОВ «Промприлад.Холдинг» підписано угоду купівлі-продажу 82% акцій ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» та
внесено перший транш.
У лютому «Промприлад.Реновація» отримав 68 заявок від потенційних інвесторів, у результаті чого — 14 інвесторів та інвестицій на
суму 706 тис. грн.
Як долучитись до проекту Promprylad.Renovation — а інвестувати
можна, стартуючи від 1000$, — дізнавайтеся тут.

Адміністрування
платформи
\\

1 лютого — бранч із керівником платформи «Тепле
Місто» Юрієм Филюком «Між Давосом і Франківськом»
(Івано-Франківськ)

\\

12 лютого — виступ керівника «Теплого Міста» на події «Мрій.
Дій» (Миколаїв)

\\

13 лютого — презентація діяльності “Теплого Міста” для
представників ПРООН.

\\

15 лютого — участь Юрія Филюка у зустрічі «Інвестиційна
презентація проекту «Промприлад» для SoftServe»
(Івано-Франківськ)

\\

15-17 лютого — координаторка MetaLab Анна Доброва презентувала майбутній фестиваль «Сеанс Міського Сканування» та
діяльність MetaLab на міжнародній архітектурній конференції
Future Architecture (Любляна)

Адміністрування
платформи
\\

21 лютого — участь представників платформи «Тепле Місто» й
проекту «Промприлад.Реновація» у секції «Соціальне інвестування: концепція вкладу як альтернатива пожертві» у рамках
Міжнародної конференції соціального підприємництва (Київ)

\\

21 лютого — презентація проектів організації для представників
бізнесу з м.Кам’янець-Подільський

\\

22 лютого — Анна Пашинська розповіла учасникам
школи CANactions про платформу «Тепле Місто» й MetaLab
(Івано-Франківськ)

\\

24 лютого — презентація Urban Space 100 для представників
програми «Агенти Волонтерства» від Ukrainian Volunteer Service
(Івано-Франківськ)

\\

25 лютого — подія «Імпакт-інвестування: розмова з Юрієм
Филюком» (Івано-Франківськ)

\\

28 лютого — презентація активностей MetaLab й «Теплого
Міста» під час дискусії «Ревіталізація як інструмент» від «Урбан
Кураторів» та «Агентів Змін» (Київ)

Презентація річного
звіту платформи 2018
28 лютого команда «Теплого Міста» підсумувала діяльність за
минулий рік.
26 підтриманих проектів із розвитку Івано-Франківська у рамках
ґрантової програми Urban Space 100, 14 проектів — завдяки
програмі «Міські Ґранти»; 14 авторських програм і 2 радіомарафони на Urban Space Radio; запуск «Промприлад.Реновація» та
урбаністичної лабораторії MetaLab, рекордні за кількістю учасників
Frankivsk Half Marathon’18 та 10 Veloforum. Це лише кілька яскравих
спогадів. Детальніше про рік, який був би неможливим без
бізнес-партнерів, волонтерів, активних містян, залучених експертів,
— у звіті платформи за 2018 рік.

Презентація річного
звіту платформи 2018
Керівник платформи Юрій Филюк:

«Ось кілька основних важливих речей для мене й тих, хто
створював платформу. Перше: нам хотілось творити можливості для самореалізації. Далі: запустити здорові амбіції
вищого рівня — рости, ставати кращими, створювати
рішення не тільки для міста, а й для України й міжнародних
контекстів. І третє: ми відчували дефіцит довіри у суспільстві. Превалювання недовіри, яке було тоді й, можливо, ще
залишається, важливо змінювати: довіра формує потенціал для об’єднання зусиль, появи інноваційних речей.
Мені здається, що все те, про що я сказав, має позитивну
динаміку — до зростання. У мене також є відчуття вдячності
до міста, бо тут реалізовуються цікаві проекти: якби місто не
відгукувалось, усе залишилось би в теорії. І ще я вдячний
команді — тим, хто працював на різних етапах, хто є зараз.
І, звичайно, — всім партнерам: бізнесам, громадським
організаціям, ґрантовим партнерам, які надають підтримку
платформі».

Медіапідтримка
У лютому про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
50 публікацій чи згадок у ЗМІ, серед яких:
Тепле Місто
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Міські Ґранти

9

Urban Space 100

12

Urban Space Radio
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Промприлад.Реновація
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Стала Мобільність

1

Партнери платформи
Стратегічні партнери

Генеральні партнери

Партнери

Спонсори

ЦЕНТР РАННЬОГО РОЗВИТКУ ОКСАНИ ТИМКIВ

Консалтингові партнери

Технічні партнери

Медіа партнери

твій світ безмежний...

