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

Urban Space Radio
У червні на Urban Space Radio в рамках програми City Changers
пройшов тиждень про мистецтво з Лілією Гоголь. Протягом
тижня виходили інтерв’ю із такими українськими художниками,
скульпторами, митцями:
\\

\\

\\

\\

Жанна Кадирова. Говорили про процес творення арт-об’єктів,
сприйняття мистецтва, арт-ринок в Україні і те, навіщо людям
сучасне мистецтво. Подкаст розмови тут.
Володимир Топій. Порушили питання процесу творення
перформансу, пошуку тем, і чому Івано-Франківськ має всі
шанси стати яскравим культурним центром в Україні. Подкаст
розмови тут.
Володимир Кузнєцов. Про форми взаємодії з державними
інституціями, виклики перед сучасним мистецтвом і суспільні
зміни як форму рефлексії. Подкаст розмови тут.
Саша Курмаз. Сприйняття міста як тла для творення, пошуки
тем у мистецтві та сприйняття його в Україні. Подкаст розмови
тут.

Також у червні були записані розмови з українськими музикантами:
\\ Ptach_Jung. Про візуальну складову в музиці, складність
написання музики для німого кіно та культуру VJ в Україні.
Подкаст розмови тут.
\\ The MAUNT. Про знайомство із музикою, новий міні-альбом
Escape та пострадянськість як особливість країни. Подкаст
розмови тут.

Програма
«Міські Ґранти»
7 червня було оголошено переможців літньої хвилі програми
«Міські Ґранти»:
Альманах міжкордонних письменників;
Будь помітним! Збережи життя!;
\\ Інклюзія в бібліотеці;
\\ Навчимо 1000 дітей Arduino робототехніки у школах;
\\ 8-й Івано-Франківський велопарад дівчат.
Детальніше про переможців тут.
\\
\\

27 червня відбулася подія «Не так страшно, як дієво: коротко про
фандрейзинг», яку відвідали 14 людей. Розглянули основні етапи
підготовки успішної заявки, розвіяли міфи про мегаскладність
фандрейзингу і на прикладах обговорили можливі успіхи та невдачі
у пошуку фінансування проекту.
Учасники події також мали змогу отримати путівник «Як написати
ґрантову заявку — і отримати ґрант», авторами якого є Ешлі та Браян
Рослер, волонтери Корпусу Миру в Україні

Громадський ресторан
Urban Space 100
Упродовж червня відбулося 15 подій, з яких:
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презентації

лекція

літературні презентації

прес-конференції

ІТ-подія

майстер-класи, тренінги

1

концерт
18-19 червня було проведено розширену презентацію проекту Urban
Space із представниками зацікавленої організації з Полтави.
Триває робота над дослідженням можливостей відкриття Urban Space
у Краматорську спільно з ГО «Інша Освіта». Дізнатися більше.

Наступний Проект
19 червня відбувся вуличний воркшоп із малювання та візуального
дослідження міста, який провела Аліна Букіна — художниця,
дизайнерка та дослідниця, закінчила Львівську національну
академію мистецтв.
Протягом останнього часу займається дослідженням візуальної
комунікації в урбаністичному середовищі міст України. Учасниця
низки міжнародних курсів і програм.
Головним акцентом події була лінія та її можливості, а ще взаємодія
між людиною й урбаністичним середовищем.
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учасників події
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години малювання

понад 30

створених скетчів

Промприлад
У червні у звичайному режимі почали працювати наступні функції
проекту «Промприлад.Реновація»: дитячий коворкінг «Дрібнота» та
виробництво «Shuflia».

Урбаністика
1 червня у просторі METALAB розпочато першу урбаністичну
лабораторію «Район Промприлада», учасниками якої є 15 людей.
Питання дослідження: Як співтворити Промприлад разом зі
спільнотами навколо?
\\

\\
\\
\\

\\

Перший тиждень лабораторії: дослідження спільнот.
Куратор: Себастіан Шутлер (Німеччина), урбаніст, куратор
програми Actors of Urban Change
Другий тиждень лабораторії: історичне дослідження.
Куратор: Тарас Грицюк (Київ), публічна історія, ГО «Інша Освіта»
Третій тиждень лабораторії: просторове дослідження.
Куратор: Андрій Шуляр (Київ), ГО «Урбан Куратори»
Четвертий тиждень лабораторії: SWOT-аналіз попередніх
досліджень. Вихід на концепції.
Куратори: Анна Доброва, Анна Пашинська, Ярина Мельник
(«Тепле Місто»)
П’ятий тиждень лабораторії: дослідження, розробка концепцій.
Куратори: Анна Пашинська, Ярина Мельник («Тепле Місто»),
Тарас Пастущук (Львів), експерт з промдизайну

Програма «Вивіски»
У червні було розроблено макети 4 вивісок:
\\

медичний центр професора Литвинця (вул. П. Орлика, 3)

\\

магазин «TianDe» / «MimiLook» (вул. Курбаса, 4)

Програма «Вивіски»

\\

HR ФАКТОР / «Твоя адреса» (вул. Вітовського, 19)

\\

LOVETRAVEL (вул. Лепкого, 12)

Гарячий Спорт
18 червня в рамках підготовки до Франківського Півмарафону
і відбулася лекція за участю Володимира Дегтярьова на тему
«Стратегія досягнення цілей». Говорили про те, як ставити цілі та
шукати шляхи їх досягнення, не тільки у спорті, а й у житті.
24 червня відбувся «Frankivsk Color Run’18», учасниками якого
стало 100 бігунів. Забіг був благодійним і 50% від зібраних коштів —
10 000 грн — було направлено на створення канатного парку для
вихованців Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру
Івано-Франківської обласної ради.

Робота з партнерами
15 червня відбулася зустріч бізнес-партнерів платформи «Тепле
Місто» зі знаним економістом, президентом Центру економічного
розвитку, у різні періоди радником представників найвищого
керівництва держави Олександром Пасхавером.
Тема зустрічі-дискусії — «Що з нами відбувається?». З нами — як
соціумом і країною? Чи є в Україні економічний поступ за останні
роки? Наскільки ефективними є задекларовані й започатковані
реформи? Чи йдемо ми правильним шляхом? Якою ми хотіли б
бачити Україну в майбутньому? Подію відвідало 40 учасників.
Детальніше тут.

Медіапідтримка
У червні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
84 публікації у ЗМІ.
Color Run

58 згадувань

Міські Ґранти

17 згадувань

Франківський
Півмарафон

4 згадування

Інше

5 згадувань

Адміністрування
платформи
15 червня до «Теплого Міста» на зустріч із обміну досвідом
завітали 17 волонтерів Корпусу Миру в Україні. Це американці,
які вже понад рік співпрацюють із громадами українських міст. На
зустрічі команда «Теплого Міста» презентувала реалізовані в ІваноФранківську програми та проекти й порівнювала їх із практиками,
які застосовують волонтери у своїх громадах в Україні та США.
29 червня на зустріч з обміну досвідом до Івано-Франківська
завітало 6 активістів із Кривого Рогу, Хмельницького, Києва і
Черкас. Протягом дня команда «Теплого Міста» й учасники зустрічі
обмінювались практиками розвитку активних громад міст
Упродовж червня команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
\\

\\

12 червня — Володимир Радевич взяв участь у тренінгу щодо
співпраці з громадою у розвитку теми сталої мобільності та
безпеки дорожнього руху, що підтримувався Канадським
посольством. Учасниками було більше 20 громадських
активістів з Івано-Франківська й інших міст України
(Івано-Франківськ).
30 червня — Юрій Филюк презентував платформу «Тепле Місто»
і проект «Промприлад» на дискусії «Start something priceless:
ініціативи, що змінили місто» в рамках Leopolis Jazz Fest.
Презентація відбувалася для представників медіа та партнерів
Mastercard (Львів).

