ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 5 жовтня відбулася зустріч з обміну досвідом. До Івано-Франківська завітали
7 представників громадських організацій та бізнесу з Вінниці та Кропивницького.
 7-14 жовтня відбувся ознайомчий візит групи з Івано-Франківська на Донеччину. 18 осіб
(серед них 7 членів з команди платформи «Тепле Місто») – представники громадських
організацій, бізнесу, медіа побували у шести містах: Краматорську, Дружківці,
Костянтинівці, Маріуполі, Слов’янську, Святогірську. Там вони спілкувалися з активними
мешканцями – представниками локального соціально відповідального бізнесу,
громадських організацій, молодіжних платформ («Вільна Хата», FreeUA, «Халва хаб»,
«Друзі», «Теплиця», «Халабуда», «ТЮ»). Поїздка стала можлива завдяки проекту
Програми розвитку ООН «Відновлення врядування та примирення в охоплених
конфліктом громадах України» (Програма Відновлення та Розбудови Миру), за
фінансової підтримки урядів Швеції (SIDA), Швейцарії (SDC) та Європейського Союзу
(EU).
 Протягом жовтня Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
- 2 жовтня – виступ на тему «Місто моїми очима: як творити зміни в місті» на
Міжнародному екологічному форумі (Івано-Франківськ);
- 8 жовтня – презентація платформи «Тепле Місто» на Форумі сильного бізнесу (Львів);
- 10 жовтня – участь у панельній дискусії «Обговорення стану справ і знаходження рішень
щодо розвитку туристичного бізнесу в регіоні» на Туристичному форумі (ІваноФранківськ);
- 22 жовтня – участь у панельній дискусії «Culture in Times of Instability» на TEH84 (Київ);
- 22 жовтня – презентація платформи «Тепле Місто» в рамках панельної
дискусії «Urbanistic
and
Architectural
Aspects
of
Running
a
Cultural
Centre» на TEH84 (Київ);
- 27 жовтня – участь у панельній дискусії «Креативна економіка» на ІІІ Міжнародному
економічно-інвестиційному форумі (Івано-Франківськ).
Програма «Міські Ґранти»
 4 жовтня було оголошено переможців зимової хвилі програми «Міські Ґранти»:
- Просвіта душі і серця (16 630 грн.);
- Мультимедійний лекторій в студентському просторі «Paragraph» (19 970 грн.);
- Ековиставка сучасного мистецтва «Експансія» (7 200 грн.);
- «15-35-65» (6 700 грн., проект отримав часткове фінансування);
- Кубок Західної Ліги з гри боча (20 000 грн.);
- Реставрація трьох старовинних вікон в Обласній Дитячій Бібліотеці на пл. Міцкевича, 4.
Детальніше про проекти-переможці можна прочитати тут.
Громадський ресторан Urban Space 100
 28 жовтня відбулися чергові загальні збори співзасновників Urban Space 100, на яких було
підтримано 11 проектів на загальну суму 299 718 грн.:
1. Медична реформа. Впровадження;
2. «Дрібнота»;
3. Майданчик для дитячого відділення обласного фтизіопульмонологічного центру;
4. Stud Space;
5. Кубок Західної Ліги з гри боча в м. Івано-Франківську;
6. Конференція «Кіно за кадром»;
7. Танцювальний проморолик Івано-Франківська;
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8. Прем’єра одноактного балету «Second Floor»;
9. Проект соціальної мультиплікації «Світ повний можливостей»;
10. Енергоефективність Вашого будинку від А до Я;
11. Лікар Свято.
Детальніше про всі проекти можна прочитати тут.
 Протягом жовтня в Urban Space 100 відбулося 25 подій, з яких: 5 лекцій, 2 концерти, 3
кінопокази, 9 презентацій, 4 прес-конференції, 2 майстер-класи.
Urban Space Radio
 У жовтні команда Urban Space Radio працювала над запуском нового сезону. 25 жовтня
радіо відновило прямі ефіри, які тепер можна слухати щовечора з понеділка по п'ятницю
після 20.00. У новому «Вечірньому сезоні» – 5 програм власного виробництва, 3 з яких
слухачі вже мали змогу почути:
- Щосереди «Обережно, Мох!» – авторська програма Моха, продюсера гурту «Перкалаба»
/ «Familia Perkalaba». Гості Моха, непересічні люди, які розвивають міську культуру,
працюють у сферах актуального мистецтва і прогресивної освіти і головне – готові бути
відкритим світові, що на думку автора і є ознакою їх сили. Подкасти програми за
лінком можна послухати тут.
- Щочетверга «Slow Time» з Тарасом Малим. Автор музичної програми пропонує слухачам
сповільнити ритм робочого дня і провести один вечір, вслухаючись у звуки і ритми міст.
Від берлінських клубів і нетуристичних дистриктів Парижу до київських дворів на Подолі
і густозаселеного району Сихів у Львові. Від тріп-хопу до ейсід джазу; африканські і
латиноамериканські мотиви, італійські піаністи, британські саксофоністи, німецькі
електронщики гратимуть для всіх, хто не спить у місті «N». Подкасти програми можна
послухати тут.
- Щовівторка «Архітектура вибору» – авторська програма Галини Герасим, політологині,
наймолодшої викладачки Програми соціології Українського католицького університету.
У новому сезоні Галина – єдина запрошена авторка на радіо, яка приїжджатиме у ІваноФранківськ двічі на місяць, щоб піднімати в ефірі теми, про які мовчать інші медіа.
Розвиток урбаністики
 11-18 жовтня у Берліні відбулася друга частина воркшопу «Take industrial / Think cultural»
в рамках урбаністичного фестивалю «Сеанс Міського Сканування». Учасники програми
відвідали близько десяти навчальних кейсів, провели декілька воркшопів і дискусій.
Програма «Вивіски»
 У жовтні було розроблено макети 3 вивісок:
- Дитячий комісійний магазин «Кіндерок» / Магазин солодощів
Чорновола, 114);
- Сток 32 (вул. Сорохтея, 32);
- Alias kinder tennis club (Хмельницького, 51а).

«Цукерня» (вул.
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Програма «Стала мобільність»
 Куратор програми Володимир Радевич побував на міжнародній конференції
«VeloForum», що проходила 6-8 жовтня у Миколаєві. Володя виступив в одній із панелей
з темою доповіді «Транспорт, який об'єднує місто», ділився досвідом платформи «Тепле
Місто» та досягненнями програми «Стала мобільність».
 Під час конференції стало відомо, що наша заявка на проведення міжнародної конференції
«VeloForum-2018» у Івано-Франківську пройшла відбір експертної комісії та перемогла.
Наступного року конференція відбуватиметься в Івано-Франківську.
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Робота з партнерами
 У жовтні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєдналися 2
компанії:
- Nostres – технічний партнер;
- Bright Advice – технічний партнер.
Медіа підтримка
 У жовтні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 67 публікацій
у ЗМІ.
Міські Ґранти
28 згадувань
Urban Space 100
14 згадувань
Стала мобільність
11 згадувань
Urban Space 500
4 згадування
Наступний Проект
4 згадування
Інше
6 згадувань
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