ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЛИСТОПАД 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 10 листопада до «Теплого Міста» завітав Посол ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі:
обговорювали соціальне підприємництво, розглядали кейси «Теплого Міста» та Urban
Space 100.





-

-

-

16-17 листопада команда «Теплого Міста» представила головні напрацювання своєї
діяльності на виставці в рамках Форуму організаційного розвитку громадянського
суспільства від ІСАР «Єднання» (Київ).
24-25 листопада відбувся форум «Місто 3.0: принципи перезавантаження», присвячений
питанням розвитку сучасних міст, формуванню принципів спільної дії для
їхньої трансформації. Захід зібрав 120 представників експертного середовища, бізнесу,
дипломатичних установ, міських адміністрацій, громадських організацій із дев’яти міст
України. Форум організований за підтримки Європейського фонду за демократію (EED).
Детальніше про форум читайте можна прочитати в статті «Зсув реальності, або Чому і як
ми можемо робити прориви в містах».
Протягом листопада Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
4 листопада – презентація платформи «Тепле Місто» для групи європейських мистецьких
кураторів (Івано-Франківськ);
8-10 листопада – участь у конференції EVPA (Осло);
16 листопада – участь у панельній дискусії «Соціальне підприємництво: практичні поради
від тих, кому вдалося» в рамках Форуму організаційного розвитку громадянського
суспільства (Київ);
22 листопада – презентація проектів «Теплого Міста» в рамках сесії «Соціальне
підприємництво: практичні поради від тих, кому вдалося» на Національній конференції
«Інклюзивний розвиток бізнесу» (Київ);
23 листопада – участь у дискусійній панелі «Урбанізація та розвиток міст» в рамках
форуму Eastern Europe Real Estate Forum (Київ)
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24-25 листопада – виступи в рамках конференції «Місто 3.0: принципи перезавантаження»
платформи «Тепле Місто» (Івано-Франківськ);
29 листопада – участь у дискусії в рамках «Міжнародного саміту мерів» (Київ).

Громадський ресторан Urban Space 100
 7 листопада відбулася навчальна зустріч ґрантерів програми Urban Space 100 з Тетяною
Федорів, бухгалтером платформи «Тепле Місто».
 16-17 листопада було представлено модель громадського ресторану Urban Space 100 на
Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства (Київ).
 Протягом листопада в Urban Space 100 відбулося 24 події, з яких: 12 лекцій, 8 презентацій,
2 концерти, 1 кінопоказ, 1 прес-конференція.
Urban Space Radio
 У листопаді команда Urban Space Radio працювала над «Вечірнім сезоном». У прямому
ефірі, щовечора, слухайте програми власного виробництва:
щопонеділка «Анатомія світогляду» – авторська програма Анни Шийчук, психолога та
психотерапевта. В програмі говорять про світогляд людини і як він формується під
впливом різних обставин, які відбуваються у зовнішньому і внутрішньому світі. Разом з
тим, людина є дзеркалом світогляду міського. З одного боку ми віддзеркалюємо місто, з
іншого боку – місто є відображенням бажань і дій міських жителів. Для того, щоб
з'ясувати, як цей механізм працює і як можна на це впливати, запрошеними гостями
ефірів є соціологи, психологи, культорологи. Подкасти програми можна послухати тут.
- 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 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.
- «Архітектура вибору» – авторська програма Галини Герасим, політологині,
наймолодшої викладачки Програми соціології Українського католицького університету.
У цьому сезоні Галина – єдина запрошена авторка, яка приїжджатиме в ІваноФранківськ двічі на місяць, щоб піднімати в ефірі Urban Space Radio теми, про які
мовчать інші медіа. Подкасти програми можна послухати тут.
«Наступний проект»
 2 листопада відбувся двогодинний воркшоп «Створи свою мрію в техніці колажу» із
Христиною Стринадюк. Захід відвідали 20 осіб. Христина Стринадюк – художницяілюстраторка, дизайнерка. Працює в змішаних, експериментальних техніках, комбінує
графіку і колір, монотипію, колаж. Також працює над авторськими принтами в техніці
ліногравюри.
 11 листопада відбувався Форум «Культурні проекти: ефективні практики у регіоні».
Форум – це зустріч провідних спеціалістів культурної сфери країни із зацікавленою
аудиторією Івано-Франківська та інших міст для глибшого обговорення і детальнішого
опрацювання теми актуального стану культури в регіонах. Це створення можливості
осмислення, пошуку рішень та співпраці для представників мистецького середовища,
студентів Інституту Мистецтв та культурних менеджерів. В рамках Форуму відбулися:
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виступи спікерів та обговорення тем про культурні процеси в малих містах: виклики,
рішення, практики;
спільна дискусія зі спікерами та учасниками форуму.
Cпікери: Катерина Русецька (Kultura Medialna / Дніпро), Андрій Тужиков (Лабораторія
культури / Чернівці), Христина Бойко (Центр Міської Історії / Львів), Марія Юрчак
(Бункермуз / Тернопіль), Ксенія Чепа (ТЮ / Маріуполь).

Програма «Вивіски»
 Координаторка програми Аліна Букіна консультувала представників міст Бучача (02.11)
та Вінниці (20.11) щодо впровадження, формування методології та концепту програми
«Вивіски».
 У листопаді було розроблено макети 2 вивісок:
- комплексне вирішення фасаду (вул. Степана Бандери, 62);
- Пріма Вікторія (вул. Новгородська, 9).

Програма «Стала мобільність»
 Встановлено 2 велопарковки для офісу ІТ-компанії «Sombrа» (вул. Зорія, 15).
 Встановлено секцію з 3 велопарковок для ресторану «Copper Head» (вул. Мазепи, 6).
Робота з партнерами
 10 листопада відбулось навчання партнерів на тему «Ощадливий офіс», спікер – Ольга
Перетятько, Lean 6 Sigma-експерт. Зустріч відвідало більше 60 учасників.
Під час навчання обговорювали:
- як налаштувати працівників на зміни та якими повинні бути перші кроки до цього;
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які є інструменти для залучення персоналу до процесів та створення ефективної
взаємодії;
економічне обґрунтування переходу до ощадливих методів, як одну із важливих умов
реалізації концепції ощадливого офісу.
У листопаді до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєднався діловий
журнал «MEGA» в якості медіа-партнера.

Медіа підтримка
 У листопаді про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 67
публікацій у ЗМІ.
Urban Space 100
24 згадування
Форум «Місто 3.0»
12 згадувань
Наступний Проект
11 згадувань
Urban Space Radio
6 згадувань
Міські Ґранти
6 згадувань
Інше
8 згадувань
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