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

Міські Ґранти

20 листопада відбулася подія «Диванні розмови з
(не)переможцями», в якій взяли участь представники командподавачів та член конкурсної комісії програми «Міські Ґранти»
Рита Женчук.

Громадський ресторан
Urban Space 100
У листопаді в Urban Space 100 відбулося 13 подій:
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Urban Space Radio
У листопаді команда радіо продовжувала працювати над сезоном
#зчистоголистка. Програмна сітка сезону складається із таких
програм:
\\

\\
\\

\\

Slow Time із Тарасом Малим. Вслухаємося у ритми міст і
неквапливої музики, занурюємося в історії авторів, читачів та
літератур. Слухати тут.
«Пошепки» — авторська програма Анни Шийчук, де говорять
про змішані почуття й переживання. Слухати тут.
«Вчора» — програма Олега Моха Гнатіва і Тараса Прохаська
розкриває культурне тло Франківська 90-х: література, музика,
мистецтво. Слухати тут.
«П’ятдесят відтінків музики» — авторська програма Юрія
Іздрика. Слухати тут.

22 листопада у рамках програми був організований відкритий
ефір із кав’ярні «Говорить Івано-Франківськ»: слухачі могли стати
глядачами прямого включення.

Урбаністика
7 подій відбулося у листопаді в рамках публічної програми на тему
«Демо.Версія=Демо.Кратія»:
\\ 1 листопада — «Win-win проекти для змін», зустріч із Оксаною
Дащаківською (фонд «Відродження») на тему інклюзивності
\\ 8 листопада — «Міський максималізм» — проектування міських
просторів від Максима Головка, архітектора «Агентів змін» (Київ)
та вечірка для спільноти дизайнерів Айн ДизАйн
\\ 9 листопада — «Куди рухатись місту?», воркшоп-обговорення від
Максима Головка з розробки плану розвитку Івано-Франківська
на досвіді успішних закордонних та українських проектів
\\ 22 листопада — «Комунальне майбутнє Івано-Франківська» за
участю Михайла Смушака, директора департаменту житлової,
комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської
міськради
\\ 29 листопада — подія «Фестиваль – «місто» в фокусі» за участю
Христини Холяси, Анни Добрової, Дмитра Ісаєва, Анни Кузишин,
Анни Пашинської — про архітектурні та урбаністичні фестивалі,
зокрема Венеціанське Бієнале, Тбіліське Архітектурне Бієнале,
IBA, «Сеанс Міського Сканування».
\\ 29 листопада — спільна вечеря на поверсі «Промприлад.
Реновація»

Урбаністика

Упродовж осені у MetaLab в рамках програми СІМ Experten (The
Centre for International Migration and Development) працювала
Анна Кузишин, архітекторка, учасниця архітектурних проектів й
академічних урбаністичних досліджень. Анна живе в Німеччині,
навчалася у Штутгарті. У вересні-листопаді вона курувала публічну
програму MetaLab на тему демократизації міста.
Публічна програма MetaLab «Теплого Міста» реалізується за
підтримки Блогодійного фонду «CANactions», представництва
Британської ради в Україні та Інституту ім. Ґьоте

Бізнес-спільнота
платформи
23 листопада відбулася нетворкінгова зустріч бізнес-спліьноти
«Теплого Міста» і делегації Української Асоціації Меблевиків, яка
завітала до Івано-Франківська. Обговорили можливості для співпраці
й об’єднання.
До бізнес-спільноти «Теплого Міста» приєдналось дві компанії:
\\
\\

маркетингова агенція повного циклу VIOagency.
будівельна компанія «Станіславський», що займається
комплексним промисловим та комерційним будівництвом.

Промприлад
У листопаді на Promprylad.Renovation відбулося 56 подій:
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Нова людина в команді — Катерина Борисенко, Chief Marketing Officer
Триває краудінвестингова кампанія проекту. Деталі про проект та
чому варто в нього інвестувати можна дізнатися тут.

Медіапідтримка
У листопаді про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
понад 65 публікацій чи згадок у ЗМІ, серед яких про:
Міські Ґранти
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Адміністрування
платформи
Упродовж листопада команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
\\

2 листопада — керівник організації Юрій Филюк виступив на
тему «Історія успіху «Теплого Міста». Реновація суспільства,
влади та бізнесу» в рамках «Urban Social Business @Місто нового
зразка» (Умань)

\\

10 листопада — презентація UrbanSpace 100 для Ukrainian
Leaders

\\

13 листопада — виступ Юрія Филюка «Успіх через роботу
з суспільством і побудову довіри» в рамках конференції
«Диригенти Змін» (Київ)

\\

14 листопада — про «Стратегію довіри: імпакт-інвестування для
запуску масштабних проектів» керівник «Теплого Міста» говорив
у рамках Get Business Festival (Київ)

\\

17 листопада — виступ Юрія Филюка «Бізнес та інвестиції є
важливою рушійною силою для трансформації суспільства у
більш інклюзивне» та участь у дискусії про соціальну відповідальність у рамках Life Engineering Forum (Одеса)

Адміністрування
платформи

\\

21 листопада — Лілія Касянчук презентувала проект
Urban Space 100 для ГО «Платформа ініціатив Move» з
Новогродівки

\\

22 листопада — за участю Юрія Филюка про «Промприлад»
та імпакт-інвестування говорили під час конференції
«Інклюзивний розвиток бізнесу: Зростання, що працює для всіх»
(Київ)

\\

22 листопада — виступ керівника платформи на тему «Від
соціального підприємництва до імпакт-інвестицій. Кейс: Urban
Space 100 та Промприлад.Реновація» в рамках події «Вихід в
Offline100+» (Київ)

\\

24 листопада — презентація від Юрія Филюка на тему
«Розвиток довіри ГО з місцевими адміністраціями та бізнесом»
(Івано-Франківськ)

\\

22-24 листопада — команда «Теплого Міста» презентувала
MetaLab та Urban Space 100 для учасників форуму Beyond Spaces
(Івано-Франківськ)

\\

27 листопада — виступ Юрія Филюка «Відкрите суспільство:
імпакт-інвестування для розвитку життєстійкості міст» у рамках
конференції «Прикарпаття на шляху досягнення Цілей сталого
розвитку» (Івано-Франківськ)

\\

29-30 листопада — участь представників команди Promprylad.
Renovation у 14th EVPA Annual Conference (Варшава)

\\

29-30 листопада — участь представників «Теплого Міста» у
Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства
(Київ)
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