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

Міські Ґранти
Завершилася зимова хвиля програми «Міські Ґранти»:

18

заявок
\\
\\

\\

\\

4

проекти-переможці

80 000 грн
бюджет

«SortSmart мобіль» — проект зі збору вторсировини у місті за
допомогою спеціального авто
«Рівні права — рівні можливості» — для перевірки й забезпечення доступності публічних просторів міста для людей на
інвалідних візках (проект реалізовано у жовтні й підсумовано на
VI Мальтійському балі)
Мурал на стіні будинку на вулиці Франка, 5 покликаний
привернути увагу до занедбаних дворів у середмісті та показати
шляхи їх ревіталізації
Журнал «Куфер» — новий онлайн-журнал, міське сервісне медіа.

8 жовтня в Urban Space 100 відбулося знайомство з переможцями
зимової хвилі. Більше про переможців у матеріалі.

Громадський ресторан
Urban Space 100
У жовтні в Urban Space 100 проведено 19 подій:

2

презентації

2

IT-події

1

лекція

3

майстер-класи,
тренінги

1

літературна
презентація

1

концерт

3

прес-конференції

3

зустрічі

1

дискусія
15 жовтня завершився конкурс ґрантової програми Urban Space 100.
27 жовтня відбулися чергові загальні збори співзасновників
ресторану — 6 проектів отримали фінансову підтримку на загальну
суму 156 600 грн:
\\ «Добрий табір»: школа вертепу від «Дрібноти»
\\ Відновлення дверей на площі Ринок, 6
\\ Благодійний проект «Savka-band збирає друзів»
\\ Urban Space Radio: осінній сезон
\\ Казкотерапія від Лікаря Свято
\\ Театралізований відеопроект Stanislaviv Magical Legends
29 жовтня відбувся бранч з переможцями ґрантової програми Urban
Space 100. Детальніше про проекти тут.

Urban Space Radio
29 жовтня на Urban Space Radio стартував осінній сезон «З чистого
листка»:
4 тематичні фокуси: креативний бізнес, культура, музика,
психологія стосунків
улюблені ведучі: Іздрик, Тарас Прохасько, Олег «Мох» Гнатів, Анна
Шийчук, Тарас Малий.
Почути перші епізоди програм: Slow Time, «Пошепки», «Вчора»,
«П’ятдесят відтінків музики».
У жовтні у партнерстві з Бієнале Довіри можна було слухати розмови
на тему довіри:
\\ Oльгою Райтер, програмною директоркою мистецької формації
Wiz-Art. Подкаст тут.
\\ Oстапом Славинським, поетом, перекладачем та
літературознавцем. Слухати тут.
\\ Антоном Скрипником, співзасновником компанії KindGeek.
Запис тут.
У рамках програми City Changers Лілія Гоголь провела інтерв’ю з:
\\ кураторкою, менеджеркою дослідницької платформи
PinchukArtCentre Ксенією Малих — про розвиток сучасного
мистецтва через опрацювання минулого, проект «Шухляда» та
ін. Слухати тут.
24 жовтня — презентація першого повноформатного альбому
Everything is New автора і музиканта Postman. Концерт-запис тут.

Програма «Вивіски»

Завершено проект «Реставрація та дослідження старовинних вивісок
в Івано-Франківську»:
\\

з 8 по 16 жовтня на об’єкті за адресою Січових Стрільців, 17
(музична школа №2 ім. В.Барвінського) було розчищено написи
з боку вулиці та з боку подвір’я, проведено реставраційні роботи
та законсервовано зміни. Проект реалізовано завдяки ґранту
від Urban Space 100 (36 895 грн) та підтримці житлової компанії
«Аксіома».

\\

12 жовтня на локації відбувся брифінг за участю координаторки проекту Аліни Букіної та реставраторки Ірини Дуткевич
(майстерня «Гарда», Львів), серед запрошених — міський голова
Франківська Руслан Марцінків. Більше про проект — тут.

Стала Мобільність
5-7 жовтня у Франківську на Prompyrlad.Renovation проходив
Veloforum 2018 — найбільша велоподія України
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6
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населених пункти України

воркшопи

відкритих подій для жителів міста

Деталі події тут.
31 жовтня — співорганізація зустрічі із Дмитром Щебетюком,
ведучим, спортсменом, мандрівником на візку / Доступно.UA.
Інтерв’ю на Urban Space Radio із Юрієм Лозовенком, співзасновником Дніпропетровської асоціації велосипедистів та
працівником Urban Consulting Group — про вплив велоруху на
інфраструктуру міста. Слухати можна тут.
NextBike у Франківську. Програма «Стала Мобільність» виступила
менеджером процесу започаткування в Івано-Франківськ системи
велопрокату від NextBike. Міська рада і NextBike підписали
меморандум про співпрацю.

Урбаністика
У MetaLab стартувала публічна програма Демо.Версія=Демо.Кратія,
присвячена питанням комунікації та взаємодії громади з владою,
прав на місто та спроможності спільноти для розвитку міста.
\\
\\

\\
\\

\\
\\

4 жовтня — Адміністрація+громада=Діалог про місто / Станіслав
Безушко, «Київський діалог»; Андрій Черніков, активіст
8 жовтня — Підготовка та проведення відкритих зустрічей
/ Ярина Мельник, проектний менеджер та фасилітатор,
випускниця школи громадських модераторів від GRiPS Inh. Büro
für Projektsteuerung & Kommunikation.
14 жовтня — Кажуть буде сонячно / пікнік і прибирання біля
озера у районі «Промприладу»
14 жовтня — 86 Післямова: MyStreetFilmsUkraine / кіно і зустріч
із Надією Парфан («86») у рамках Форуму «Місця впливу в
екосистемі міста: Знай своє місце»
18 жовтня — Статут територіальної громади. Як він працює? /
Тарас Случик, Інститут Політичної Освіти
25 жовтня — Громада і житло. Проблеми колективної дії у різних
просторових масштабах / Єгор Власенко, CANactions School for
Urban Studies

Відео подій можна переглянути на сторінці MetaLab.
Публічна програма MetaLab «Теплого Міста» реалізується за
підтримки Блогодійного фонду «CANactions», представництва
Британської ради в Україні та Інституту ім. Ґьоте.

Бізнес-спільнота
платформи
4 жовтня відбулась презентація нового концепту співпраці з
бізнес-спільнотою «Теплого Міста» й панельна дискусія «Що дають
середовища для розвитку міст» за участю Володимира Патіса,
Людмили Крижановської, Михайла Лемака та Івана Дячишина.
25 жовтня — неформальна зустріч бізнес-спільноти «Теплого Міста»
для обговорення можливостей, перешкод і шляхів росту бізнес-середовища Івано-Франківська
8–11 жовтня — співорганізація “Тренінгу для креативних
підприємців Creative Enterprise Ukraine” від British Council Ukraine й
агенції PPV Knowledge Networks. Тренінг зібрав 20 учасників з різних
міст та секторів креативної економіки

Промприлад
53 події відбулися у жовтні на Promprylad.Renovation.
Різні формати: виставки, літературні зустрічі, концерти, навчальні
події, конференції, форуми
Триває краудінвестингова кампанія проекту. Деталі про проект та
чому варто в нього інвестувати можна дізнатися тут.

Медіапідтримка
У жовтні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
понад 70 публікацій у ЗМІ.
Вивіски

26

Стала Мобільність
(Veloforum)

11

Промприлад

9

Urban Space 100

22

Міські Ґранти

7

У жовтні відбулися зйомки для Ukrainer, Юрій Филюк взяв участь у
програмі «Голос(А)» на «Радіо Аристократи».

Адміністрування
платформи
Упродовж жовтня команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
\\

5 жовтня — координаторка програми Urban Space Марта Гладка
представила проект Urban Space для навчальної групи зі Сходу
України від організації «СТАН» (Івано-Франківськ)

\\

6 жовтня — презентація діяльності платформи для журналістів-учасників навчального візиту за програмою Internews
Ukraine (Івано-Франківськ)

\\

9-17 жовтня — керівник команди Юрій Филюк здійснив
навчальну поїздку до Канади в рамках проекту ПРОМІС
«Соціальне та жіноче підприємництво» (Торонто, Ватерлоо,
Лондон)

\\

11-12 жовтня — презентація результатів діяльності «Теплого
Міста» від Ірини Корольчук, операційного керівника платформи,
на Школі фондів громад від ІСАР «Єднання» (Вінниця)

\\

13 жовтня — Анна Кузишин презентувала досвід Promprylad.
Renovation на зустрічі на тему ревіталізації постпромислових
об’єктів (Дрогобич)

Адміністрування
платформи

\\

19 жовтня — директор із розвитку Promprylad.Renovation
Максим Немеш взяв участь у Public Talk про імпакт-інвестування
на Київському міжнародному економічному форумі (Київ)

\\

20 жовтня — Юрій Филюк взяв участь у панельній дискусії «Роль
бізнесу поза бізнесом» в рамках Win-Win Forum (Львів)

\\

22 жовтня — презентація проекту Urban Space від Марти Гладкої
для навчальної групи Civil Society Fellowship Programme (EaP Civil
Society Facility) (Івано-Франківськ)

\\

26 жовтня — Юрій Филюк презентував проекти Urban Space 100
і Promprylad.Renovation як зразки соціального підприємництва у
рамках Першого Форуму Фандрейзингу (Київ)

\\

30 жовтня — Марта Гладка ознайомила з проектом Urban Space
учасників заходу «Нові моделі підприємництва: досвід ІваноФранківська» (Івано-Франківськ)

\\

30 жовтня — презентація діяльності платформи «Тепле Місто»
для Карітас Одеса (Івано-Франківськ)

