ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 Протягом вересня Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
- 4 вересня – виступ на тему «Принципи об'єднання і колаборації як рушійна сила до змін» в
рамках форуму проекту «Голос місцевих ЗМІ» (Івано-Франківськ);
- 11 вересня – участь у публічній дискусії «Соціальна місія Андрея Шептицького: як бізнес
може служити людям» (Львів);
- 17 вересня – участь у публічній дискусії «Публічні простори і хаби: минуле і сучасність» в
рамках Форуму Видавців (Львів);
- 19-24 вересня – участь у дискусіях, презентації та виступи в рамках форумів Ukraine Lab та
Social Impact Days (Івано-Франківськ);
- 25 вересня – презентація платформи «Тепле Місто» в рамках школи соціального
підприємництва від проекту ПРОМІС (Івано-Франківськ);
- 28 вересня – виступ на тему «Принцип взаємодії як основа економічного розвитку міста» в
рамках Донецького економічного форуму (Краматорськ).
 21 вересня Тетяна Василик, помічниця керівника, презентувала діяльність «Теплого
Міста» у рамках семінару «Фінансова сталість громадських організацій» від проекту
Engage.
 23 вересня в Мукачево операційний керівник Ярина Мельник презентувала платформу
«Тепле Місто» для учасників табору «Будуємо Україну разом».
Програма «Міські Ґранти»
 19 вересня відбулась подія «Як заявити про свій проект: інструменти, методи, поради».
Учасники мали змогу на реальному прикладі дізнатися як визначити та працювати з
цільової аудиторію, налагодити роботу зі ЗМІ, написати прес-анонс та прес-реліз.
Додатково учасники отримали корисні, прикладні матеріали від команди платформи
«Тепле Місто», які можна застосовувати на власних проектах. У події взяли участь 27
осіб.
 21 вересня завершився прийом заявок на зимову хвилю програми «Міські Ґранти». Загалом
подано 16 проектів у таких тематичних напрямках:
- міський простір – 2;
- прогресивна освіта – 5;
- розвиток прогресивного підприємництва – 1;
- гарячий спорт – 2;
- екологія та енергоефективність – 2;
- сучасне мистецтво – 4.
Громадський ресторан Urban Space 100
 15 вересня стартував конкурс ґрантів від Urban Space 100. Прийом заявок триватиме до 15
жовтня.
 Протягом вересня в Urban Space 100 відбулося 25 подій. Переважно це були лекції,
презентації та майстер-класи.
Urban Space Radio
 У вересні, в рамках приготувань до нового сезону, команда радіо відзняла серію
відеороликів – історій про радіо. В них відомі люди розповідають за яких обставин почали
слухати радіо, яка музика звучала, чого не вистачає радіостанціям зараз і яким були б
радіостанції, якби вони мали можливість їх створити. На момент кінця місяця було
показано три таких відеоролики:

www.warm.if.ua | info@warm.if.ua



Лев Скоп – український мистецтвознавець, художник-реставратор, іконописець;
учасники музичного гурту «Один в каное»;
Тарас Прохасько – сучасний український письменник, журналіст, один із представників
Станіславського феномену.
Стартувала серія фотосесій для слухачів Urban Space Radio «У ритмі міста».
Якщо ви є прихильником Urban Space Radio і хотіли б долучитися до цієї ініціативи – будь
ласка, надішліть повідомлення на сторінку радіо у Facebook.

«Наступний проект»
 6-12 вересня кураторка програми «Наступний проект» Лілія Гоголь брала участь у
кураторському інтенсиві, організованому Муніципальною галереєю в Харкові. Разом з 12
учасниками події вона створювала прототипи кураторських проектів, а також прослухала
ряд теоретичних лекцій від практикуючих кураторів з Москви, Одеси, Любліна, Відня.
Розвиток урбаністики
 Протягом 15-19 вересня волонтерка «Теплого Міста» Анна Пашинська брала участь у
«Празькому воркшопі з урбан-активізму», який організувався центром «Prague Civil
Society Centre». Це була унікальна можливість познайомитись з людьми та інституціями з
Азербайджану, Білорусії, Росії, Казахстану, Вірменії, Грузії, Чехії, України, Молдови,
Словаччини. Учасники мали змогу глибше розібратись в пост-радянському контексті
наших міст, познайомитись та поділитись історіями успіху, ефективними підходами,
моделями вирішення проблем в дуже схожих середовищах.
Програма «Вивіски»
 У вересні було розроблено макети 3 вивісок:
- M_Vision (стоматологічна практика Михайлюка) (вул. Чорновола, 7);
- Туристична агенція «Бештау» (вул. Незалежності, 33);
- навігаційна система для офіс-центру «Аметист» (вул. Шевченка, 3).
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Програма «Стала мобільність»
 17 вересня в рамках Європейського тижня мобільності було проведено Велошколу для
Мальтійської служби допомоги. Загалом подію відвідало 19 підлітків та дітей.
 23 вересня відбулася «Лекція-тренінг: як допомогти людині з інвалідністю», яку відвідало
13 учасників.
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29 вересня спільно з веломагазином «МТБ-Байк» було організовано майстер-клас з
обслуговування велосипеда. Подію відвідало 15 людей.

Гарячий Спорт
 Протягом місяця відбулось 9 відкритих бігових тренувань Open Run Day в рамках
підготовки до Frankivsk Half Marathon.
 24 вересня вже вчетверте відбувся Frankivsk Half Marathon, в якому брали участь близько
1000 бігунів із 10 країн світу. Основний маршрут склав 21,097 км, проте були також й
інші: 5 км, 10 км, естафети, сімейний та корпоративний забіги, дитячі дистанції на 100,
500 та 1000 м та благодійний забіг на 2 км.
Робота з партнерами
 У вересні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєднався проект
Modnий Dax у якості спонсора.
Медіа підтримка
 У вересні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 131
публікацію у ЗМІ.
Гарячий Спорт
108 згадувань
Urban Space 100
7 згадувань
Міські Ґранти
5 згадувань
Промприлад
4 згадування
Інше
7 згадувань
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