ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ГРУДЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 9-10 грудня платформа «Тепле Місто» за підтримки Європейського фонду за демократію
організувала форум «Принципи перезавантаження міст».
Разом з лідерами думок, візіонерами, представниками громадських організацій, бізнесів,
фондів підтримки сектору організацій громадянського суспільства та експертами із різних
міст України ми досліджували наявні кращі приклади розвитку, історії успіху та принципи
задля обміну досвідом і пошуку нових ефективних форм трансформації суспільства та
перезавантаження міст.
Понад 120 учасників із Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Вінниці, Ужгорода,
Кривого Рогу, Дніпра, Краматорська, Харкова, Миколаєва, Полтави, Тернополя та інших
міст відвідали події Форуму.
 Протягом грудня відбулися численні зустрічі з обміном досвіду, дискусії про роль бізнесу
та громадянське суспільство, тренінги:
- 1 грудня (Київ) – церемонія вручення нагороди «Людина Нового Часу» Юркові Филюку
в номінації «За послідовне перетворення Івано-Франківська в сучасне Європейське
місто»;
- 5 грудня (Київ) – участь «Теплого Міста» у панельній дискусії «Розбудова партнерства на
місцевому рівні: місцева влада, бізнес та громадянське суспільство» на Міжнародному
конгресі мерів;
- 8 грудня (Львів) – участь «Теплого Міста» у панельній дискусії «Без довіри закони не
діють» в рамках ІІ всеукраїнського форуму Principium на запрошення ГО «Великого
Бажайте»;
- 14 грудня (Коломия) – відкрита презентація платформи «Тепле Місто» для місцевих
активістів та підприємців на запрошення навчального майданчика Space UP Business
Incubator;
- 16 грудня (Слов'янськ) – виступ на тему «Залучення бізнесу до облаштування місцевого
простору» на Лабораторії урбаністичних ініціатив на запрошення Міжнародного фонду
«Відродження»;
- 17 грудня (Краматорськ) – відкрита презентація «Теплого Міста» на запрошення
молодіжної платформи «ВІЛЬна Хата» (аудиторія - молодь, активісти, спілка
підприємців) та ще одна презентація – в креативному просторі «FREE-UA»;
- 18 грудня (Миколаїв) – відкрита презентація платформи «Тепле Місто» на запрошення
Агенції розвитку Миколаєва та лекція для студентів Української Академії Лідерства
(молодь з різних куточків України);
- 19 грудня (Кривий Ріг) – презентація платформи для місцевих активістів, на запрошення
культурно-громадського центру ШЕLTER+.
Програма «Міські Ґранти»
 5-11 грудня у рамках програми «Міські Ґранти» команда ІТ-кластеру Івано-Франківська
реалізувала проект «Година коду».
«Година коду» - це глобальна ініціатива щодо популяризації програмування серед
школярів усього світу, метою якої є знайомство школярів в ігровій формі з азами
програмування, руйнування стереотипів щодо роботи програміста, ознайомлення учнів із
спеціальностями, які пов’язані з інформаційними системами.
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом грудня відбулося 27 подій – презентації, декілька концертів та цікаві лекції.
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Urban Space 100 зайняв друге місце в конкурсі «Лейпцизька премія інтегрованого
розвитку». На конкурсі відзначалися уже втілені проекти сталого розвитку міста з
метою інтенсифікації інтегрованого урбаністичного розвитку в українських містах у
майбутньому. Всього було подано 95 проектів.
У грудні проект «Urban Space 100» став фіналістом номінації «Найкраще міське кафе»
ресторанної премії «Сіль».

Urban Space Radio
 У грудні команда радіо працювала над спеціальним святковим форматом Urban Christmas
Radio. З цього приводу з'явилося чимало нових ефірних позицій: Вечірні розмови біля
каміну, Різдвяні читання, спеціальні різдвяні програми Павла Нечитайла (разом з
Марійкою Бурмакою) та Костянтина Почтаря, музичні підсумки року від Тараса Малого.
Репортерка Наталка Патрікєєва проїхала десяток тисяч кілометрів країною, щоб записати
репортажі з різних куточків країни, де святкують цікаво і по-різному. У вільному доступі
їх можна слухати у подкастах на каналі радіо у Mixcloud.
«Наступний проект»
 Протягом грудня відбулось дві лекції з курсу Олександра Сушинського «Мистецтво ХХХХІ століття»:
- Американський кіноавангард 40-70 рр. XX ст.;
- Московський концептуалізм.
 10 грудня Роман Малиновський, координатор програми «Наступний проект», провів
екскурсію муралами міста для учасників форуму «Принципи перезавантаження міст».
 28 грудня відбулась відкрита дискусія на тему «Локальна візуальна сцена. Підсумки
року». Серед запрошених спікерів: Анатолій Звіжинський, Ярема Стецик, Віталій Грех,
Мирослав Яремак, Євген Самборський.
 На ресурсі «Коридор» опубліковано інтерв’ю координатора програми «Наступний
проект» Лілії Гоголь з Євгеном Самборським про довколамистецьку ситуацію в ІваноФранківську та про виставку «Археологія». Статтю можна прочитати тут.
Урбаністика
 Олександр Шевченко, координатор урбан-проектів платформи «Тепле Місто», брав
участь у воркшопі у німецькому місті Оберхаузен, що знаходиться у постпромисловому
регіоні Рур. Протягом воркшопу команда учасників зі Східної Європи розробляла
стратегію «включення» закинутої індустріальної будівлі в процеси міста
«партизанськими методами».
 Отримано ґрант у конкурсі #Dreamactions у розмірі 5000 доларів на реалізацію урбанфестивалю «Сеанс міського сканування». Проект став одним з десяти переможців з 512
заявок на проект. Детальніше про проект можна прочитати за посиланням
http://www.dreamactions.com.ua/project-fsms

-

Проект «Вивіски»
Було розроблено макети шести вивісок:
Говорить Івано-Франківськ (пл. Ринок, 8);
ТЦ «Яблуко» (вул. Галицька, 25);
Марципан (вул. Галицька, 44);
Sunday Coffee (вул. Мазепи, 40);
Форвард Орто (вул. Франка, 25);
Магазин «М’яч» (вул. Галицька, 118).
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Програма «Стала мобільність»
 9 грудня було проведено обмін досвідом з активістами міста Чернівці на велотематику.
 22 грудня відбулася ековечірка в приміщенні першого салону електромашин «Volt», під
час якої відбулися:
- лекція про екологію, автомобілі та їх вплив на середовище;
- лекція про гібридні авто та особистий електротранспорт;
- вечірка та тест-драйв різновидів особистого електротранспорту.
Загалом подію відвідало 45 людей.
Програма «Гарячий Спорт»
 3-4 грудня в Івано-Франківську відбувся дводенний фестиваль сучасного танцю за участі
однієї з найкращих українських команд – Apache Сrew. В рамках фестивалю було
проведено серію майстер-класів для танцюристів, танцювальний джем, виставу «This is
Jazz Jam» та відзнято нову відеороботу з командою на заводі Промприлад.
 18 грудня пройшла лекція на тему «Форми hip-hop dance старої та нової школи, їх
розвиток та взаємодія». Спікер – Володимир Оробець (Vobr), майстер теорії hip-hop
культури.
Робота з партнерами
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Компанія «23 Ресторани» перейшла з партнерської програми «Генеральний партнер» до
«Національний партнер».
23 грудня відбулась зустріч-лекція в рамках програми «Навчання дружніх бізнесів
Теплого Міста». Спікером був Володимир Патіс, співзасновник Eskada-M, випускник
програм управлінського розвитку kmbs, запрошений експерт «Школи глобальних
ринків» kmbs, спікер Forbes-конференцій. Тема лекції – «Бізнес-нетворкінг власника та
його команди, як ефективний інструмент розвитку компанії».

Медіа підтримка
 У грудні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено 77 публікацій у ЗМІ.
Urban Space 100
27 згадувань
Команда «Теплого Міста»
13 згадувань
Міські Ґранти
10 згадувань
Урбаністика
Форум «Принципи перезавантаження міст»
Urban Space Radio
Creative Enterprise Ukraine
Тепле Місто
Стала мобільність
Наступний проект
Dance With Apache

7 згадувань
5 згадувань
5 згадувань
3 згадування
3 згадування
2 згадування
1 згадування
1 згадування
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