ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЛЮТИЙ 2018 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 Протягом лютого Юрій Филюк ділився досвідом платформи «Тепле Місто» на таких
заходах:
- 22 лютого – презентація проектів платформи «Тепле Місто» в рамках бізнес-форуму
«Тренди локального бізнесу» (Коломия);
- 28 лютого – виступ на тему «Як бізнесу випереджати тренди?» для студентів LvBS (Львів).
 24 лютого Тетяна Василик, помічниця керівника, брала участь у панельній дискусії «Які
bottom up ініціативи потрібні місту?» в рамках «Фестивалю Франківської майстерні»
(Івано-Франківськ).
Програма «Міські Ґранти»
 13 лютого в рамках весняної хвилі програми відбулась подія «Організуй це! – Експрестренінг з організації подій». До події долучилося близько 60 учасників. Тренінг проводили
спікери з Агенції освітніх та культурних івентів «Інші».
 22 лютого завершився прийом заявок на весняну хвилю програми «Міські Ґранти».
Загалом надійшло 36 заявок:
- прогресивна освіта – 12 заявок;
- сучасне мистецтво – 9 заявок;
- гарячий спорт – 3 заявки;
- екологія та енергоефективність – 1 заявка;
- міський простір – 7 заявок;
- розвиток прогресивного підприємництва – 4 заявки;
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом лютого відбулося 17 подій, з яких: 6 презентацій, 2 кінопокази, 8 лекцій та 1
прес-конференція.
Urban Space Radio
 У лютому команда Urban Space Radio працювала над нічним радіомарафоном про любов,
секс та дружбу – «нуяктобісказати». Радіомарафон відбувся в ніч із 17 на 18 лютого і
тривав 4 години. Ведучими програми були: Анна Шийчук, психолог, психотерапевт та
Юрій Марченко, головний редактор інтернет-видання «Платформа».
Подкасти радіомарафону можна послухати на каналі радіо у MixCloud:
- розмова Анни Шийчук та Юрія Марченка. Ведучі підняли питання про любов, дружбу,
партнерство, чому важливо не мати ілюзій про ідеальну любов й не мислити стереотипно
про секс; чому тема сексу часто є табуйованою; як та навіщо про це говорити. Подкаст
розмови можна послухати тут;
- розмова із прозаїком, поетом Юрієм Іздриком про любов як психоделіку. Подкаст розмови
можна послухати тут;
- розмова із Катериною Поліщук, гештальт-терапевтом, ведучою дитячих та дорослих груп
про те, як говорити з дитиною про секс, якими словами розповідати про нього та що
заважає такому діалогу. Подкаст розмови можна послухати тут;
- розмова із Тетяною Калиній, лікарем-інтерном, акушером-гінекологом про межу норми
та патології у сексі. Подкаст розмови можна послухати тут.
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«Наступний Проект»
 15 лютого відбулася екскурсія виставкою «Колекція» в галереї «Чеч», де 25 відвідувачів
мали можливість більше дізнатися про роботи та художників, якими вони створені; про
вплив і значення цих художників на мистецьке середовище всередині країни та за її
межами. Екскурсію проводив куратор та мистецтвознавець Анатолій Звіжинський.
 21 лютого відбулася лекція на тему «Кураторські практики. Виставкові проекти в
Україні». Лектором була Катерина Носко – мистецтвознавиця, співавторка книги «Де
кураторство», головна редакторка незалежного видавництва IST Publishing, кураторка
виставкової програми у галереї сучасного мистецтва «Maslo» (Хмельницький).
На зустрічі говорили про термінологію, історії, практику кураторства; що означає бути
куратором та які є межі відповідальності; художні процеси в Україні і світі. Учасниками
події були 22 людей.
Промприлад
 Створено офіційну сторінку «Promprylad. Renovation» у Facebook.
 Тривають фінальні процеси з облаштування внутрішнього простору пілотного проекту,
змонтовано сходи для окремого входу на поверх, утеплено фасад.
 В лютому продовжувалась серія зустрічей «Робота медіа в умовах постійних змін» у
форматі відкритих лекцій та майстер-класів від запрошених експертів у сфері
журналістики та сучасних ЗМІ. Ці зустрічі є складовою програмної діяльності
Промприладу. Протягом лютого відбулося 4 навчальні події:
- 8 лютого – «Один на один з відео», спікер – Андрій Приймаченко, режисер, оператор і
дизайнер, викладач у Школі журналістики УКУ.
- 10 лютого – «Анімація з нуля», спікер – Ігор Тітов, співзасновник та проект-менеджер в
анімаційній студії NEED.
- 16 лютого – «Цифрові технології та їх вплив на спосіб сприйняття і поширення інформації
в сучасному світі», спікер – Максим Саваневський, керуючий комунікаційної групи
PlusOne, викладач з цифрового маркетингу у Львівський бізнес школі, співзасновник
Українського кризового медіа-центру.
- 17 лютого – «Як бути SMMником і не соромитись цього», спікер – Юрій Марченко,
головний редактор інтернет-видання «Платформа», ведучий на радіо «Аристократи».
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Програма «Вивіски»
 У лютому було розроблено макети 7 вивісок:
- магазин «Тренд» (площа Шептицького);
- стоматологія (вул. Мельника, 11А);
- салон-перукарня «Віва» (вул. Вовчинецька, 167);
- магазин «Вацак» (вул. П. Орлика, 11);
- кафе «Сіль-Перець» (вул. П. Орлика, 4Б);
- офіси редакцій «Версаль» та «Анонс Контракт» (вул. Галицька, 11);
- магазин «Хата Ламінату» (вул. Угорницька, 16).
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Mad About Dance
 10 лютого відбулася серія майстер-класів з Contemporary, Flying Low, Partnering, Krump,
Choreography та зустріч із представниками творчого об’єднання Baza Art People. Творча
команда Baza Art People об’єднує артистів Kyiv Modern-Ballet й Apache CREW.
 11 лютого відбулася прем'єра одноактного балету «Second Floor» на сцені ІваноФранківської обласної філармонії ім. І. Маланюк. «Second Floor» – вистава про
унікальність внутрішнього світу кожного з нас, про самотність і прагнення знайти близьку
людину, про силу кохання, що здатне підняти на інший, вищий рівень.
Робота з партнерами
 У лютому до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєдналися 2
компанії:
- Таверна «Швейк» – спонсор;
- Універсальний прибиральник – спонсор.
Медіа підтримка
 У лютому про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено 50 публікацій у ЗМІ.
Urban Space 100
20 згадувань
Urban Space 500
8 згадувань
Наступний Проект
5 згадувань
Mad About Dance
4 згадування
Інше
13 згадувань
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