ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА КВІТЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 Впродовж 3-7 квітня відбулася зустріч з обміну досвідом з представниками молодіжних
платформ з Луганської та Донецької областей в рамках проекту Програми розвитку ООН
«Відновлення врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України». На
зустрічі учасники мали змогу познайомитися з членами команди «Теплого Міста», які
ділилися досвідом організації програм і проектів, реалізованих протягом трьох років
існування платформи. Також учасники відвідали провідні бізнес-компанії ІваноФранківська та зустрілися з іншими громадськими організаціями міста. Найбільше гостів
міста цікавили питання співпраці з бізнес-партнерами та вибудовування незалежної
локальної мережі для забезпечення діяльності громадської організації.
 Протягом квітня Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
- 21 квітня – панельна дискусія на 3-й щорічній конференції з демократичного розвитку на
тему «Соціальні інновації та креативна економіка»;
- 21 квітня – розгляд кейсу «Теплого Міста» в kmbs на тему «Перетворення міста: чи
спроможна ідея з низу «зірвати» дах старої системи?»;
- 27 квітня – виступ на Хмельницькому форумі економічного розвитку на тему «Нові моделі
трансформації міст».
Програма «Міські Ґранти»
 24 квітня стартувала літня хвиля програми «Міські Ґранти». Термін подачі заявок триває
до 24 травня. Аплікаційну форму та бюджет можна знайти за посиланням.
 Розпочалася реалізація проектів-переможців весняної хвилі:
- «Боча на колесах». Боча – це гра, в якій можуть одночасно бути задіяні люди з різними
фізичними можливостями; цей вид спорту входить у програму Паралімпійських ігор.
- «Вікно у світ». Проект полягає у навчанні комп'ютерної грамотності незрячих людей та
людей зі слабким зором.
Громадський ресторан Urban Space 100
 29 квітня відбулися чергові загальні збори співзасновників Urban Space 100, на яких було
вирішено надати ґрантову підтримку 6 проектам:
- Проект «Лісова Школа». Об’єднання батьків та дітей, яке прагне сприяти розвитку дітей
через активну і неструктуризовану гру на природі. Завданням проекту є проведення
активного часу на природі, надання можливості «вільної гри» для дітей, проведення часу
батьків і дітей разом, формування екологічної свідомості учасників школи.
- Дворик «Шевченко Три». Протягом квітня-липня плануються відновлювальні роботи в
дворі, виготовлення вуличних меблів, робота з фасадами та вивісками, облаштування
дитячого простору та міського душу.
- «Поділися їжею». В рамках проекту буде встановлено спеціальний холодильник, в якому
малозабезпечені люди зможуть безкоштовно отримати продукти харчування, які
жертвують більш забезпечені мешканці та соціально відповідальні бізнеси міста.
- День Вуличної Музики. За допомогою реалізації цього проекту команда прагне
активувати музичне та культурне середовище міста, організувати музичну подію, на якій
музиканти матимуть можливість розвивати себе та взаємодіяти між собою.
- «Школа майбутнього. Школа IT». У рамках проекту команда прагне організовувати різні
заходи, форуми, воркшопи, та майстер-класи, які будуть ознайомлювати та розвивати IT
у школах Івано-Франківська.
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Фестиваль для батьків та дітей «Фалькор». Одноденний фестиваль для батьків і дітей,
який спрямований познайомити батьків із поняттям «коворкінгу», показати, що з
народженням дитини соціальне життя і розвиток батьків не повинні завершуватись, що
батьки можуть різнобічно розвиватись разом і паралельно зі своїми дітьми.
Протягом березня в Urban Space 100 відбулася 21 подія, серед них: презентації, пресконференції, лекції, зустрічі та концерти.

Urban Space Radio
 У квітні команда Urban Space Radio працювала над записами нових інтерв'ю та програм,
які слухачі зможуть почути в новому сезоні.
 Традиційно, всі записи програм можна послухати у вільному доступі на каналі Urban
Space Radio у Mixcloud.
 В квітні гостями програми «Monday Talks» стали:
- Максим Саваневський, керуючий партнер агенції цифрових комунікацій PlusOne,
експерт з онлайн-комунікацій, засновник і головний редактор онлайн-видання Watcher.
Запис програми тут;
- Юлія Тичківська, співзасновниця Bendukidze Free Market Center та Відкритого
Університету Майдану. Запис програми тут;
- Ольга Михайлюк, режисерка, перформерка, учасниця агенції ArtPole. Запис програми
тут;
- Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» і
Олександр Сушко, голова Правління Міжнародного фонду «Відродження». Запис
програми тут;
- Учасники української інді-групи 5 Vymir. Запис програми тут.
Візуальний стиль Івано-Франківська
 На початку квітня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив, що
візуальний стиль стане офіційним логотипом Івано-Франківська. Наразі триває
юридичний процес з передачі прав на візуальний стиль від БО «Тепле Місто» місту.
«Наступний проект»
 Розпочався набір на кураторський інтенсив з Яніною Пруденко, який відбудеться 27-28
травня. Під час інтенсиву учасники візьмуть участь в обговоренні теоретичного матеріалу,
а також створять прототип власного кураторського проекту. Умови участі – відбір 12
учасників на конкурсній основі згідно з заповненими заявками та мотиваційними листами,
поданими до 15 травня 2017 року.
Подати заявку на участь можна тут.
Розвиток урбаністики
 Відбулася презентація урбан-проектів «Теплого Міста» на щорічному студентському
архітектурному фестивалі в Швеції (SLU Alnarp).
Промприлад
Проект здійснюється в партнерстві шести інституцій: БО «Тепле Місто», ГО «Інша
Освіта», Garage Gang, CANactions, MitOst, UBDP.
 10-11 квітня відбувся воркшоп для стейкхолдерів проекту «Промприлад». Цей воркшоп
проводився з ціллю залучити місцевих стейкхолдерів до визначення найважливіших
проблем як для загальної концепції «Промприладу», так і для пілотного проекту за
допомогою партисипативного і критичного підходів.
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Команда урбаністики платформи «Тепле Міста» відвідала Велику Британію з метою
ознайомлення із рядом проектів, релевантних для проекту урбаністичної лабораторії
МetaLab, що знаходитиметься на території пілотного проекту «Промприлад».
У квітні було отримано фінансування від Посольства Німеччини в Україні на освітній
приїзд експертки Зігрід Німер із Берліну. Зігрід є одною із співзасновниць фабрики
ufaFabrik, яка є об’єктом, аналогічним «Промприладу», і функціонує з 70-х років
минулого століття.

Програма «Вивіски»
 У квітні було розроблено макети 6 вивісок:
- Салон штор «Вуаля» (вул. Галицька, 29);
- Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів (вул. Юності, 2В);
- Салон-перукарня «Цирульня на Княгинині» (вул. Галицька, 64);
- Магазин «Намистинка» (вул. Бельведерська, 4);
- Сервіс-центр RAM (вул. Вовчинецька, 28);
- Craft Beer (вул. Тринітарська, 9).
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Програма «Стала мобільність»
 4 квітня спільно з салоном електромобілів «Volt» відбулась подія «Електротранспорт: не
альтернатива, а рішення», яку відвідало близько 120 слухачів.
 У рамках проекту «Поставити на колеса» було відремонтовано 11 візків для людей з
обмеженими можливостями. Співорганізатором проекту був Андрій Глущук, волонтер,
активіст, студент Івано-Франківського національного медичного університету. Проект став
можливим завдяки ґрантовій підтримці громадського ресторану Urban Space 100.
 25 квітня пройшла подія «Велосипедом на роботу», участь в якій брали 12 велосипедистів. В
рамках зустрічі студенти ІФНМУ показали, як надавати першу медичну допомогу та як
велосипед може бути корисний в цьому.
Гарячий Спорт
 20 квітня розпочалася реєстрація на Frankivsk Half Marathon, який відбудеться 24 вересня
2017 року. Зареєструватися на півмарафон можна тут.
Mad About Dance
 29 квітня Івано-Франківськ долучився до святкування Міжнародного дня танцю Open
Dance Day. Участь у заході взяли близько 400 учасників, серед яких більше 250 –
танцівники. Вечір цього дня закінчився майстер-класом з діджеїнгу від DJ Igorskee.
 30 квітня в рамках Міжнародного дня танцю пройшов MAD Battle. MAD Battle – це
танцювальні батли в номінаціях hip-hop 1x1, breaking 1x1, dancehall 1x1, allstyles 1x1, в
категоріях Kids, Begginers та Pro. Також було проведено безкоштовні майстер-класи для
учасників танцювальних змагань від суддів фестивалю. Загалом в танцювальних батлах
взяли участь більше 200 учасників з Івано-Франківська, Львова, Києва, Хмельницького,
Тернополя, Чернівців.
Робота з партнерами
 У квітні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєдналася сімейна
ресторація Мулярових в якості спонсора.
 Протягом 28-29 квітня проходило навчання з практичних фінансів, спікерами якого були
Оксана Андрощук та Дмитро Патіс. Учасниками стали 20 представників партнерів
«Теплого Міста».
Медіа підтримка
 У квітні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 108 публікацій
у ЗМІ.
Mad About Dance
18 згадувань
Візуальний стиль Івано-Франківська
17 згадувань
Стала мобільність
16 згадувань
Урбаністика
12 згадувань
Тепле Місто
12 згадувань
Гарячий Спорт
11 згадувань
Urban Space 100
10 згадувань
Інше
12 згадувань
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