ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ГРУДЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 Протягом грудня Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
- 1 грудня – відкритий виступ на тему «Як громада сприяє перетворенням і розвитку міста?
Яким чином ці результати закріплювати та робити стійкими у розвитку (перетворювання
прецедентів на місцеві практики)» (Харків);
- 1 грудня – зустріч-презентація зі студентами Української Академії Лідерства (Харків);
- 1 грудня – презентація проектів «Urban Space 100» та «Промприлад. Реновація» для
представників місцевого бізнесу (Харків);
- 2 грудня – виступ на тему «Нові моделі трансформації міст» в рамках фестивалю
соціальних інновацій «Plan B».
 16 грудня Тетяна Василик, помічниця керівника, презентувала проект «Візуальний стиль
Івано-Франківська» в рамках нетворкінгової зустрічі креативних та активних жителів
Миколаєва.
Громадський ресторан Urban Space 100
 15 грудня стартував період подачі заявок на ґрант від Urban Space 100. Подати проект
можна до 15 січня. Детальніше про правила – тут.
 27 грудня громадському ресторану виповнилося 3 роки. З цієї нагоди було коротко
представлено досягнення ресторану і Urban Space Radio та організовано святковий
концерт.
 Протягом грудня в Urban Space 100 відбулося 20 подій, з яких: 2 кінопокази, 9 лекцій, 3
концерти, 2 презентації, 4 прес-конференції.
Urban Space Radio
 У грудні команда Urban Space Radio працювала над Вечірнім сезоном і переходом
мовлення у формат Urban Xmas Radio. У прямих ефірах звучали програми власного
виробництва, подкасти яких можна послухати на каналі радіо у MixCloud:
- «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.
- «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 своїх ефірах Галина говорить з гостями на теми, про які мовчать інші медіа. Подкасти
програми можна послухати тут.
«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
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з'ясувати, як цей механізм працює і як можна на це впливати, запрошеними гостями ефірів
є соціологи, психологи, культорологи. Подкасти програми можна послухати тут.
Програма «Вивіски»
 У грудні було розроблено макети 3 вивісок:
- рекламна агенція «Tramplin» (вул. Коновальця, 16);
- магазин запчастин до ноутбуків «Zapara» (вул. Вовчинецька, 28);
- юридична компанія «Moris Group» (вул. Чорновола, 23).
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Програма «Стала Мобільність»
 Протягом грудня встановлено 15 велопарковок для ПНУ ім. В. Стефаника:
- навчальний корпус навчально-наукового юридичного інституту (м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 44А) – 2 шт.;
- навчальний корпус спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Міжнародні економічні
відносини» (м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 1) – 3 шт.;
- навчальний корпус факультету туризму (м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201, корпус
6-Б) – 5 шт.;
- головний навчальний корпус (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57) – 5 шт.
Медіа підтримка
 У грудні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 22 публікації
у ЗМІ.
Urban Space 100
8 згадувань
Візуальний стиль
4 згадування
Міські Ґранти
4 згадування
Форум «Місто 3.0»
3 згадування
Інше
3 згадування
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