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

Міські Ґранти
11 вересня у рамках програми “Міські Ґранти” пройшла подія:
«Що таке бюджет заявки та з чим його їсти?», в якій взяв участь 21
учасник.
Спікер—Марія Гаврилишин (керівник проектів та програм Відділу
розвитку Українського Католицького Університету, фандрейзер).
Переглянути стрім з події можна тут.
20 вересня завершено прийом заявок на зимову хвилю програми
“Міські Ґранти”.
Загалом було подано 18 проектів за тематичними напрямками.
Оголошення переможців відбудеться у жовтні.

Громадський ресторан
Urban Space 100
15 вересня стартував осінній сезон ґрантової програми ресторану
Urban Space 100. Подавати проекти можна до 15 жовтня.
У вересні в Urban Space 100 було проведено 14 подій.
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літературні презентації
Протягом вересня було отримано 2 запити на реплікацію проекту
Urban Space — у м. Львів та м. Дніпро.

Urban Space Radio
У вересні команда Urban Space Radio працювала над розробкою
нового сезону, що стартує у жовтні.
Упродовж місяця в рамках програми City Changers можна було
слухати розмови із:
\\

Тарасом Пастущуком, дизайнером та художником — про
product дизайн і те, як це функціонує. Слухати тут.

\\

Юліаном Чаплінським, головним архітектором міста Львова —
про сучасну архітектуру і важливість усвідомленняі у цій сфері.
Слухати тут.

\\

Олексієм Биковим, архітектором, активістом та куратором
виставки “Надбудова” — про радянський модернізм та його
вплив на архітектуру України. Слухати тут.

Четвергові музичні розмови із молодими українськими
музикантами:
\\

Андрієм Дмитренком, фронтменом гурту adm:t. – про
дебютний сингл “лісøстеп” та роботу над новим міні-альбомом,
який виходить цієї осені. Слухати тут.

\\

З музикантами гурту «Ptakh_Jung» – про візуальну складову в
музиці, складність написання музики для німого кіно і культуру
VJ в Україні. Слухати тут.

\\

Алексом Форстом, вокалістом та гітаристом гурту The MAUNT –
про знайомство із музикою, новий міні-альбом Escape та пострадянськість як особливість країни. Слухати тут.

Програма «Вивіски»
Реалізація проекту «Реставрація та дослідження старовинних вивісок
в Івано-Франківську»:
\\ з 3 по 7 вересня проведено першу частину дослідження та
реставрації, у результаті якої досліджено об’єкт за адресою Шевченка,
74. Під час робіт виявлено велику кількість написів під штукатуркою,
які з метою збереження було затоновано та законсервовано.
\\ на об’єкті за адресою Січових Стрільців, 17 (Музична школа №2)
розчищено написи з боку вулиці, підтоновано фон та літери.
Реставраційні роботи будуть продовжені на початку жовтня. Проект
реалізується завдяки ґранту Urban Space 100 (на суму 36 895 грн).
Реставраційні роботи виконують реставраторки Ірина Гірна та Ірина
Дуткевич (майстерня «Гарда»).

У вересні втілено макет вивіски магазину «Оксамит» за адресою
вулиця Січових Стрільців, 34. Проведено 4 індивідуальні консультації для підприємців щодо розробки та встановлення правильних
вивісок.

Стала Мобільність
Реалізовано партнерський проект із встановлення велопарковок
за підтримки “Тайко Елекронікс”. У вересні замовлено 28 велопарковок, які буде встановлено на території Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у жовтні.
Підготовка 10-го міжнародного Велофоруму (5-7 жовтня,
Промприлад. Реновація). На події очікується близько 200 учасників
та 40 спікерів із 10 країн.
Форум організовується у партнерстві з ГО «Асоціація велосипедистів Києва» та ГО «Центр соціальних та ділових ініціатив» (Яремче)
завдяки підтримці Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в
Україні, проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) (USAID),
Програми для України з розширення прав і можливостей на
місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» та за
сприяння Івано-Франківської міської ради.
Проект “Велошкола”. У вересні пройшли відкриті теоретичні те
практичні навчання “Велошколи”, що втілюється велоактивістами за
підтримки “Теплого Міста».

Frankivsk Half Marathon
23 вересня пройшов 5-ий ювілейний Франківський Півмарафон’18
організований платформою “Тепле Місто” в рамках програми
“Гарячий Спорт”.
Учасниками події стали більше 1000 бігунів з усієї України.
У рамках Півмарафону відбулися:
\\ Забіг на 21 км
\\ Забіг на 5 км
\\ Забіг INTERSPORT на 10 км
\\ Благодійний забіг на 2 км
\\ Естафета (3 х 5 км + 6,097 км)
\\ Корпоративний забіг (3 х 5 км + 6,097 км)
Дитячі забіги:
\\ На 1000 метрів
\\ На 500 метрів
\\ На 100 метрів

Промприлад
4 вересня пройшов старт кампанії спільноінвестування проекту
“Промприлад. Реновація” та відбувся прес-тур для ЗМІ.
5-7 вересня відбувся візит представників команди Pact Ukraine, а
також Rebecca Anne Villalobos та Michelle Risinger, які працюють у
команді інновацій в головному офісі Pact у Вашингтоні.
26 вересня пройшла дискусія від Львівської бізнес-школи (LvBS)
“Реновація міст: як бізнес-освіта об’єднає Львів та Івано-Франківськ”.

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

4 згадування

Міські Ґранти

4 згадування
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28 згадувань
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5 згадувань

Адміністрування
платформи
Упродовж серпня команда платформи “Тепле Місто” ділилася
досвідом на таких заходах:
\\

4 вересня – прес-тур про старт кампанії спільного інвестування
проекту “Промприлад.Реновація” (Івано-Франківськ).

\\

11 та 14 вересня – координатор програми “ Стала Мобільність”
Володимир Радевич провів семінар на тему “Стала Мобільність
Українських міст” та лекцію “Веломісто для людей” для
громадської організації “Файноград” (м. Павлоград)

\\

20 вересня – керівник команди Юрій Филюк та керівник з
комунікацій Марія Мелінишин презентували досвід платформи
“Тепле Місто”, UrbanSpace 100 та проект “Promprylad.Renovation”
для Івано-Франківського центру розвитку місцевого самоврядування (Івано-Франківськ).

\\

21 вересня координатор програми Urban Space Марта Гладка
взяла участь у фестивалі “Майстерня міста Полтава 2018” –
представлення проекту Urban Space 100 у рамках форуму
“Соціальна місія бізнесу”.

\\

28 вересня Юрій Филюк взяв участь у панельній дискусії
“Глобально-громадянський світогляд і правила використання
знань та досвіду з різних економік і країн на благо українських
проектів” у рамках Business Wisdom Summit (Київ).

Партнери платформи

