ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЛИПЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 1 липня платформа «Тепле Місто» разом з Impact Hub Odessa організувала навчання із
соціального підприємництва у рамках SOIN School. Досвідом та знаннями
ділились Володимир Воробей (PPV Knowledge Networks) та Олена Подопригора (Impact
Hub Odessa). Учасниками навчання були 7 авторів ідей соціальних підприємств. Окрім
навчальної частини у рамках інтенсиву відбулась відкрита презентація за однойменною
темою та презентація ідей учасників семінару.
 Протягом липня Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
- 2 липня – презентація програми Urban Space на Національному пітчінгу для програми
Accelerate 2030 (Одеса);
- 2 липня – публічна дискусія «Ревіталізація промзон: досвід засновника Urban Space 100»
(Одеса);
- 14 липня – участь у ток-шоу під відкритим небом «Яким має бути креативне місто?»
(Львів);
- 25 липня – «Crowdfunding vs Crowdinvesting: порівняння моделей Urban Space та
Промприлад» на Форумі соціальних інвесторів (Івано-Франківськ);
- 25 липня – участь у панельній дискусії «Яке майбутнє у соціальних інвестицій в
Україні?» в рамках Форуму соціальних інвесторів (Івано-Франківськ);
- 29 липня – виступ на тему «What Kind of Future We Create» на фестивалі Connect
Ukraine (Київ);
- 29 липня – презентація на тему «Нові інтеграційні моделі на перетині business/impact» на
фестивалі Connect Ukraine (Київ);
- 29 липня – участь в публічній дискусії «Роль міського голови в розвитку міста» в рамках
Школи мерів (Київ).
Громадський ресторан Urban Space 100
 29 липня відбулися чергові загальні збори співзасновників Urban Space 100, на яких було
підтримано фінансування 6 проектів:
1. Реставрація двох однакових старовинних дверей за адресою вул. Шашкевича, 1 і 5. В
рамках проекту планується реставрувати 2 дверей в будинках по вул. Шашкевича, 1 і 5. Двері
вже знято і транспортовано на реставрацію дверних полотен. Проводиться реставрація
дерев’яної частини дверей, встановлення фурнітури, пізніше – реставрація незйомних частин
безпосередньо на місці (коробка, фрамуга) – частково виконано.
2. Соціальний центр для учасників АТО та їх сімей. Реалізація проекту є необхідною в
зв’язку з відсутністю в Івано-Франківську Центру, де може отримати допомогу ветеран АТО
або його родина. Родини бійців потребують психологічної, моральної підтримки, спілкування
та обміну досвідом, тому у Центрі для учасників АТО та родин будуть проводитись заняття
з танців, йоги, майстер-класи з мистецтв та ремесел, розвиваючі заняття для дітей,
психологічні тренінги для цільових груп, робота з психологом, масажі, заняття на
кардіотренажерах.
3. Відкритий студентський простір «Paragraph». Проект щодо облаштування відкритого
студентського коворкінг-простору «Paragraph» на базі одного з читальних залів Наукової
бібліотеки ПНУ. Для потреб студентів необхідне місце, де можна безкоштовно посидіти з
друзями, повчитись чи попрацювати за ноутбуком, обговорити власні ідеї та проекти.
«Paragraph» стане місцем зустрічі, роботи і відпочинку, проведення лекцій, презентацій,
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тренінгів і майстер-класів, змагань та перегляду фільмів, який буде безкоштовним, з
постійним Wi-Fi, зручними меблями та ремонтом.
4. Волонтерська програма міста (проект отримав часткове фінансування від заявленої
суми). Планується створити Волонтерську програму міста, яка складатиметься із 4-х частин:
- промоційна кампанія, яка передбачає відкриті зустрічі про філософію волонтерства,
активну спільноту та участь у розвитку міста. Сюди будуть запрошені інші волонтери, які
поділяться своїм досвідом. Мета зустрічей – запрезентувати програму та залучити
майбутніх волонтерів;
- школа волонтерства у формі двох інтенсивних навчальних модулів про лідерство,
управління часом, ефективні комунікації, медіацію, проактивність, конфліктологію,
філософію «win-win», самомотивацію та проектний менеджмент;
- відвідування заходів із практичного волонтерства, де учасники проекту зможуть
спробувати сили після навчання;
- денна волонтерська вечірка для обміну враженнями, досвідом та посилення відчуття
спільноти волонтерів міста. На вечірці ділитимуться власними історіями та планування
наступних кроків у волонтерстві.
5. Публічний простір на площі А. Шептицького (проект отримав часткове фінансування
від заявленої суми). Проект має на меті облаштувати певну територію площі Шептицького
нестандартними малими архітектурними формами для сидіння разом із кашпо для
декоративних міських дерев, що будуть робити затишок та тінь у теплу пору року. Це дасть
можливість людині зупинитись, присісти та, відпочиваючи, відкрити для себе простір
архітектурного середовища по-новому, спокійно споглядаючи з різних ракурсів пам’ятки
архітектури, історичні будинки та пам’ятники.
6. Мистецький Форум (проект отримав часткове фінансування від заявленої суми).
Одноденний мистецький форум з залученням до 70 учасників. За 4 роки в рамках програми
«Наступний Проект» платформи «Тепле Місто» втілено ряд різноформатних проектів і подій,
серед яких обов’язковою є освітня складова. В рамках події заплановані 3 блоки:
- промоційна кампанія, яка передбачає відкриті зустрічі про філософію волонтерства,
активну спільноту та участь у розвитку міста. Сюди будуть запрошені інші волонтери, які
поділяться своїм досвідом. Мета зустрічей – запрезентувати програму та залучити
майбутніх волонтерів;
- виступи спікерів на задані теми, а також їх обговорення;
- майстер-клас про фандрейзинг для культурних проектів;
- розробка дорожньої карти активації культурно-мистецької пропозиції у місті. Через
методику «світового кафе» учасники форуму у групах опрацьовуватимуть проблеми
культурного івано-франківського середовища, можливості до дії та складатимуть короткі
недорогі реалістичні проекти до реалізації.
 Протягом липня в Urban Space 100 відбулося 19 подій. Переважно це були лекції,
презентації, дискусії та розмови.
Urban Space Radio
 У липні команда Urban Space Radio працювала над записами нових інтерв'ю, які слухачі
могли почути в ефірах «Monday Talks», і програм, які вже з'явилися у новому літньому
сезоні або заплановані на серпень. Всі програми можна послухати у вільному доступі на
каналі радіо у Mixcloud.
 «A-Side» – авторська програма Костянтина Почтаря, вокаліста і гітариста гурту 5 Vymir.
У третьому сезоні програми Костянтин Почтар розповідає про музику, яка є абсолютно
звичною для слухачів у будь-якій європейській країні, але яка була під забороною в СРСР
50 років тому і чомусь масово ігнорується більшістю вітчизняних радіостанцій сьогодні.
Подкасти кожного з епізодів програми можна прослухати тут.
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«Увібрати місто» – програма письменника Тараса Прохаська про усвідомлене
перебування в середовищі (місті) і про знаходження контакту (близькості) зі всіма його
елементами. Подкасти кожного з епізодів програми можна прослухати тут.

«Наступний проект»
 На ресурсі «Коридор» вийшла стаття кураторки «Наступного Проекту» Лілії Гоголь про
кураторський інтенсив з Яніною Пруденко, що відбувався в рамках програми 27-28
травня в Івано-Франківську
Розвиток урбаністики
 О 23:59 31 липня закінчився набір учасників на воркшопи урбаністичного фестивалю
«Сеанс Міського Сканування», який відбуватиметься 12-20 серпня. Всього було отримано
162 заявки.
 21-23 липня відбувся візит до Івано-Франківська Зіґрід Німер, співзасновниці ufaFabrik
Berlin. Протягом візиту було організовано ряд публічних подій:
- круглий стіл із представниками міської адміністрації і департаменту інвестиційної
політики. Тема: «Розвиток постіндустріальних зон міста. Практика ufaFabrik»;
- брифінг із місцевими журналістами;
- неформальна зустріч із містянами у дворику на Шевченка, 3;
- презентація ufaFabrik на Квадраті Курбаса.
Програма «Вивіски»
 У липні було розроблено макети 7 вивісок:
- Legal Group (вул. Чорновола, 7);
- Твоя Оптика (вул. Галицька, 49);
- зоомагазин «Умка» (вул. Вовчинецька, 207);
- комп'ютерний сервісний центр «SATA Service» (вул. Купчинського, 14/1);
- магазин канцтоварів та іграшок «Вундеркінд» (вул. Паркова, 18В);
- Жалюзі центр (Північний бульвар, 2А);
- Apple Market (вул. Січових Стрільців, 11).
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Програма «Стала мобільність»
 21 липня було організовано збір велосипедних активістів для обговорення змін до ПДР.
 23 липня спільно з рестораном «Zdorovyй» та Патрульною поліцією Івано-Франківська
було організовано спеціальний формат велошколи для дітей віком 7-14 років, учасниками
якої стали 11 дітей. Навчання складалось з теоретичної частини та практичної – поїздки
парковою зоною в супроводі.
 29 липня за підтримки Патрульної поліції Івано-Франківська відбулась третя цього року
Велошкола, участь у якій брали 7 людей.
 28 липня в Києві Володимир Радевич, координатор програми «Стала мобільність» спільно з
представниками інших велосипедних активістів з усієї України брав участь у воркшопі із
підготовки змін до ПДР. Воркшоп було організовано Асоціацією Велосипедистів Києва за
підтримки Посольства Великої Британії в Україні.
Гарячий Спорт
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22 липня відбувся перша лекція в рамках підготовки до Frankivsk Half Marathon. Лектор –
Марія Карачина, засновниця спортивного клубу для дівчат Skinny&Strong Club, фітнестренерка, засновниця забігу #ДевочкиБегут.
В ніч з 29 на 30 липня пройшов «Нічний забіг IF Night Runs», учасниками якого стали 59
бігунів. Стартували і фінішували учасники на території заводу «Промприлад». Вони
долали дистанцію у майже 6 км, яка пролягала по вулицях Сахарова, Чорновола,
Незалежності та Мельника, у супроводі вело-волонтерів програми «Стала мобільність».
Забіг мав благодійну мету і проходив без підрахунку часу. Організаторам вдалось зібрати
та передати 3000 грн. на проведення спортивних змагань серед людей з особливими
потребами, які організовує Мальтійська Служба Допомоги.
Протягом місяця відбулось 8 відкритих бігових тренувань Open Run Day в рамках
підготовки до Frankivsk Half Marathon.

Робота з партнерами
 У липні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєдналося 3 компанії:
- UTeam – партнер;
- Добро – спонсор;
- Готель «Станіславів» – технічний партнер.
Медіа підтримка
 У липні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 110 публікацій
у ЗМІ.
Гарячий Спорт
43 згадування
Урбаністика
29 згадувань
Urban Space 100
15 згадувань
Стала мобільність
14 згадувань
Інше
9 згадувань
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