Звіт платформи «Тепле Місто»
за квітень 2018 року
Звіт за напрямками
діяльності

Програма
«Міські Ґранти»
23 квітня стартувала літня хвиля програми «Міські Ґранти».
Подавати проекти можна до 23 травня. Правила, аплікаційна форма
та бюджет знаходяться  тут.
Протягом 11-20 квітня проходила «Школа Міських Ґрантів»—серія
з 5 тренінгів для ініціативних мешканців міста, які не мають досвіду
в реалізації власних проектів, але в яких є бажання робити корисні
зміни в Івано-Франківську.
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Громадський ресторан
Urban Space 100
Протягом березня відбулося 10 подій, з яких:
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15 квітня завершився конкурс ґрантової програми Urban Space 100.
28 квітня відбулися чергові загальні збори співзасновників
ресторану, де було вирішено надати фінансову підтримку
8 проектам на загальну суму 226 354 грн:
ĥĥ Дрібнота: сімейний пікнік // 48 призових місць
ĥĥ Перший підлітковий хакатон Івано-Франківська
ĥĥ Альманах міжкордонних письменників Галичини.
Частина перша: Станіслав Вінценз, Бруно
Шульц, Зиґмунд Гаупт, Йозеф Аґнон
ĥĥ Design Village 2018
ĥĥ Музичний тролейбус
ĥĥ Благоустрій для навчально-реабілітаційного центру
ĥĥ Навчимо 1000 дітей Arduino робототехніки
в школах м. Івано-Франківськ
ĥĥ Конкурс фентезійних оповідань «Брама-2018»

Urban Space Radio
У квітні команда Urban Space Radio працювала над новим сезоном,
програмна сітка якого складається із таких програм:
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Urban Space Radio
Упродовж 20-21 квітня команда Urban Space Radio в рамках
програми City Changers була на міжнародному архітектурному
фестивалі CANactions, що проходив у Києві. Протягом двох днів у
прямому ефірі вийшло сім розмов із такими гостями:
ĥĥ Валентина Зотова, директорка міжнародного
архітектурного фестивалю CANactions
ĥĥ Гаріс Піплас, архітектор, урбаніст, дослідник при
університеті ETH Zurich, Urban-Think Tank
ĥĥ Олег Дроздов, архітектор, засновник Drozdov&Partners
та співзасновник Харківської Школи Архітектури
ĥĥ Темсі Томсон, директорка Лондонського фестивалю архітектури
ĥĥ Ялина Садовнікова, менеджерка проектів
громадської платформи CITY lab
ĥĥ Павло Калюк, ком’юніті-менеджер
спільноти сусідів «Подоляночка»
ĥĥ Кен Сміт, американський ландшафтний архітектор,
засновник фірми Ken Smith LandscapeArchitect
Перегляд всіх стрімів: 2603 переглядів.
Усі розмови можна послухати тут.

«Наступний Проект»
25 квітня в галереї «Асортиментна кімната» відбулась екскурсія
кураторки мистецької програми «Наступний Проект» Лілії Гоголь
виставкою «Жінки про жінок», де вона проаналізувала виставку і
поділилась своїм «прочитанням» проекту. Захід відвідали 20 осіб.
Дізнатися більше.
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Промприлад
У квітні почали працювати в звичайному режимі наступні функції
проекту «Промприлад.Реновація»:
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ
ĥĥ

конференц-зал
галерея, ІТ-офіс
творча майстерня
робоклуб
Prombar
коворкінг.

Урбаністика
12 квітня відбулася презентація книги «Архітектурні конкурси
та конкурси розвитку територій: демократія в дії. Практичні
рекомендації з організації та проведення». Авторка видання—
Ганна Бондар, архітекторка, мистецтвознавиця, в. о. головного
архітектора Києва (2015-2016).
Кількість учасників події: 25

Програма «Вивіски»
У квітні було розроблено макети 3 вивісок:
ĥĥ видавництво «Нова Зоря» (площа Міцкевича, 6а)

ĥĥ магазин «Бірочка» (вул. Хіміків, 5б)

ĥĥ ресторан «П’яна Вишня» (вул. Незалежності, 15)

Стала Мобільність
У квітні відбулося 5 занять у рамках «Велошколи»—проекту,
що передбачає відкрите навчання правил дорожнього руху,
особливостей обслуговування велосипеда й надання домедичної
допомоги постраждалим під час дорожнього руху.
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Гарячий Спорт
ĥĥ 19 квітня стартувала реєстрація на 5-ий Франківський
Півмарафон. Зареєструватися можна тут.
ĥĥ 19 та 20 квітня команда Frankivsk Half Marathon промотувала
захід на спортивній виставці SportFest.ua (Київ), яку
відвідало більше 10 000 учасників з усієї України.

Медіапідтримка
У березні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
49 публікацій у ЗМІ.
Стала Мобільність

18 згадувань

Urban Space 100

16 згадувань

Міські Ґранти

10 згадувань

Інше

5 згадувань

Адміністрування
20 квітня до «Теплого Міста» завітали 12 учасників та учасниць
зустрічі з обміну досвідом з Тернополя, Одеси, Жовтих Вод та
Івано-Франківська. Представники громадських ініціатив та бізнесу
провели увесь день із командою «Теплого Міста»—розповіли про
свої ініціативи та дізнались деталі роботи нашої команди. Наступна
зустріч, яка проходить за підтримки EED, відбудеться 29 червня,
реєстрація тут.
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Адміністрування
22-26 квітня в Івано-Франківську перебувала група активістів із
Донецької та Луганської областей. 25 представників молодіжних
організацій відвідали воркшопи від громадських ініціатив ІваноФранківська та ознайомилися з містом. Візит організований
Програмою розвитку ООН у рамках проекту «Відновлення
врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах
України».
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Адміністрування
Протягом квітня команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
ĥĥ 18 квітня—Юрій Филюк зробив презентацію «Теплого Міста»
для групи Key Executive MBA з Lviv Business School (Львів)
ĥĥ 21 квітня—Володимир Радевич розповів про
програму «Стала Мобільність» та обмінявся досвідом
з медійниками західної України (Чернівці)
ĥĥ 21 квітня—Ігор Крицак модерував презентацію
книги Мері Карячиної про біг «Never Stop»
ĥĥ 26 квітня—Марта Гладка презентувала «Тепле Місто»
та досвід проектів Urban Space 100 та Urban Space 500
на Східноукраїнському форумі громадських ініціатив
«ІІІ Форум десятиліття: Громадянське суспільство
в країні, що трансформується» (Харків)
ĥĥ 26 квітня—Ігор Крицак був одним зі спікерів події «Бентежний
четвер: про досвід невдач» та розповідав про невдачі в
організації Frankivsk Half Marathon 2017 (Івано-Франківськ)
ĥĥ 28 квітня—Аліна Букіна зробила презентацію та розповіла
про діяльність та процеси програми «Вивіски» для
підприємців, дизайнерів та активістів (Краматорськ)
16 квітня в рамках програми «Стала Мобільність» було організовано
зустріч-обговорення теми інклюзивності із організаціями ІваноФранківська та ініціативи Доступно.UA. Зустріч відвідало 12
учасників, представників організацій.
Протягом 16-19 квітня координатор «Сталої Мобільності»
Володимир Радевич допомагав організувати дослідження
доступності Івано-Франківська для Доступно.UA.

