ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА СЕРПЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 Протягом серпня Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
- 3 серпня – презентація діяльності платформи «Тепле Місто» для учасників табору Made
in Ukraine (Львів);
- 10 серпня – презентація діяльності платформи «Тепле Місто» для учасників чоловічого
пластунського табору (Івано-Франківськ);
- 26 серпня – участь у панельній дискусії форуму Principium (Одеса);
- 26 серпня – виступ на тему «Нові економічні моделі на перетині business/impact
(приклади Urban Space 100 і Промприлад)» на фестивалі ідей «Майбутнє спільнот»
(Одеса).
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом серпня в Urban Space 100 відбулося 39 подій. Переважно це були концерти,
кінопокази, лекції, презентації та прес-конференції.
Urban Space Radio
 У серпні команда Urban Space Radio працювала над осіннім сезоном. Всі програми можна
послухати у вільному доступі на каналі радіо у Mixcloud.
 З 12 по 20 серпня Urban Space Radio мовило з фестивалю «Сеанс Міського Сканування».
Записи розмов з кураторами воркшопів:
- Наталка Довга (Ре:візія / Re-Vision) – тут;
- Анна Доброва та Дмитро Ісаєв (МетеоЖиття / MeteoLife) – тут;
- Марта Гладка (Три Двори / Three Courtyards) – тут;
- Богдан Волинський (Міський божевільний / Village Idiot) – тут;
- Роман Сах (Scan if you can) – тут;
- Олександр Сушинський та Леонід Троценко (Больові Мотелі / Pain Motels) – тут;
- Яна Шпачинська & Михайло Якимчук (Залізничні-Музичні / Railway Jam) – тут.
«Наступний проект»
 10 серпня відбувся показ фільму «Маніфесто» та 17 серпня – показ фільму «Девід Лінч:
Життя в мистецтві».
Розвиток урбаністики
 У серпні платформа «Тепле Місто» отримала офіційне підтвердження про підтримку
проекту «Сквер перед друкарнею» фондом Western NIS Enterprise Fund. Фонд профінансує
половину вартості проекту, а це сума у розмірі 3,377 млн. грн. Відповідно
до Меморандуму «Про спільну реалізацію проекту благоустрою «Скверу перед
друкарнею» (від 4 жовтня 2016 року), половину бюджету проекту забезпечує «Тепле
Місто» (за рахунок ґрантових коштів), іншу – Виконавчий комітет Івано-Франківської
міської ради.
 12-20 серпня в Івано-Франківську відбувся урбаністичний фестиваль «Сеанс Міського
Сканування» – міжнародний міждисциплінарний фестиваль про місто. Протягом
фестивалю проходило 12 різних воркшопів, а також будь-хто бажаючий міг відвідати
територію музики, кіно, вогнів і акустичних ефектів – «Відпочинковий цех» на заводі
Промприлад.
Програма «Вивіски»
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У серпні було розроблено макети 4 вивісок:
ЛазерХауз (вул. Гаркуші, 8);
Хінкальня (вул. Незалежності, 19);
крамниця сувенірів «Червона Калина» (вул. Шашкевича, 1);
Оксамит (вул. Незалежності, 34).
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Програма «Стала мобільність»
 Програма «Стала мобільність» спільно з Institute of Ukrainian Studies сприяла організації
старту Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу!», де люди з вадами зору
на велосипедах-тандемах долали дистанцію з Івано-Франківська до Ужгорода (через
Карпати). Велопробіг тривав з 19 по 27 серпня. Загалом 25 людей брали участь у пробізі.
 19-20 серпня координатор програми Володимир Радевич ділився досвідом на
міжнародному форумі «Велослет», що відбувався в Мінську (Білорусь) і був
організований «Мінським велосипедним товариством».
 26 серпня відбулась чергова велошкола, де участь взяло 4 велосипедисти.
 Доповідь координатора програми «Стала мобільність» було відібрано на великий
міжнародний VeloForum, що проходитиме 6-8 жовтня в Миколаєві.
Гарячий Спорт
 Протягом 5-6 серпня тривав SportFest IF, де будь-хто міг спробувати себе в різних видах
спорту. Це були 2 насичені дні спортивних розваг, майстер-класів, інтерактивних ігор та
спілкування. В програмі фестивалю були командні та індивідуальні види спорту, лекторій,
танці, дитяча зона та фуд-корт. Загалом фестиваль відвідало близько 2 тисяч людей.
 13 серпня відбулася друга лекція в рамках підготовки до Frankivsk Half Marathon. Лектор
– Ірина Ліщинська, українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор в Пекіні
в 2008 році, заслужений майстер спорту, багатократна чемпіонка України, срібна призерка
чемпіонату світу 2007 року.
 18 серпня розпочалася реєстрація на Кольоровий забіг, який відбудеться 10 вересня.
Зареєструватися на забіг можна за посиланням.
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Протягом місяця відбулось 13 відкритих бігових тренувань Open Run Day в рамках
підготовки до Frankivsk Half Marathon.
В серпні сайт Frankivsk Half Marathon став доступний англійською мовою

Робота з партнерами
 10 серпня відбулося навчання для партнерів платформи «Тепле Місто» на тему
«Малобюджетний маркетинг». Запрошений гість – Оксана Стець, директор з маркетингу
компанії «Молокія», випускниця «Школи маркетингу» Києво-Могилянської бізнесшколи.
Медіа підтримка
 У серпні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 182 публікації
у ЗМІ.
Урбаністика
96 згадувань
Гарячий Спорт
56 згадувань
Міські Ґранти
11 згадувань
Стала мобільність
7 згадувань
Вивіски
5 згадувань
Інше
7 згадувань
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