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

Програма Urban Space
У грудні Urban Space 100 отримав такі відзнаки:
\\ [Відкриті двері] — відзнака для найкращих в Україні практик та
локацій доступності для людей із числа маломобільних груп.
Заклад 1-й у номінації «Ресторація».
\\ участь у фіналі Partnership for Sustainability Award 2018 —
конкурсу партнерських проектів між різними групами стейкхолдерів для досягнення сталого розвитку, що ініційований
Глобальними Договором ООН в Україні.
\\ участь у фіналі Національної ресторанної премії СІЛЬ 2018,
номінація «Найкраще міське кафе».
15 грудня стартував зимовий сезон ґрантової програми
Urban Space 100. Заявки можна подавати до 15 січня.
18 грудня Urban Space 500 у Києві розпочав роботу. Це перший
заклад, відкритий за соціальною франшизою громадського
ресторану Urban Space 100 від платформи «Тепле Місто». Проект
втілюють ГО «Інша Освіта» та управлінська ресторанна компанія
Druzi Cafe & Bar.

Програма Urban Space
27 грудня Urban Space 100 відзначив 4 роки діяльності.
За цей період:
\\ 900 подій відбулося в закладі
\\ 84 проекти на суму майже 2 млн. грн підтримано у рамках
ґрантової програми ресторану
\\ з десятків міст України та світу надійшли запити на реплікацію
проекту
У грудні в Urban Space 100 відбулося 12 подій:
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Urban Space Radio
У грудні команда Urban Space Radio продовжувала працювала над
сезоном #зчистоголистка. Програмна сітка сезону складається із
таких програм:
\\

Slow Time: з Тарасом Малим та його співрозмовниками
вслухаємося у ритм міста та історії про літературу. Слухати тут.

\\

«Гра в довгу»: в авторській програмі Наталка Найда із підприємницями говорить про досвід, можливості, виклики в бізнесі.
Слухати тут.

\\

«Пошепки»: авторка Анна Шийчук розкриває тему змішаних
почуттів та переживань. Слухати тут.

\\

«ВЧОРА»: розмови про культурне тло Франківська 1990-х від
Олега «Моха» Гнатіва, Тараса Прохаська та їхніх гостей. Слухати
тут.

\\

«П’ятдесят відтінків музики»: поет Юрій Іздрик про музику, яка
була і є важливою у його житті. Слухати тут.

15 грудня стартувало Urban Xmas Radio.

Промприлад
У грудні на Promprylad.Renovation відбулося 72 події.
6 грудня проект Promprylad.Renovation отримав нагороду в номінації
«Економічний розвиток» конкурсу Partnership for Sustainability
Award, що ініційований Глобальним договором ООН в Україні.
Триває краудінвестингова кампанія проекту. Деталі про проект та
чому варто в нього інвестувати можна дізнатися тут.

Multimedia Lab
21 грудня відбулося відкриття Multimedia Lab — простору для
розвитку креативної і кіноіндустрії в Івано-Франківську та регіоні. У
рамках події провели дискусію «Якісний контент та нові формати в
українських медіа».
У Multimedia lab діятимуть:
\\ кімната для освітніх подій
\\ відео-фотостудія
\\ коворкінг-лабораторія
\\ студія звукозапису
Проект реалізовують ГО «Кінороби» та платформа «Тепле Місто» за
підтримки МФ «Відродження».

Медіапідтримка
У грудні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
57 публікацій чи згадок у ЗМІ, серед яких:
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Адміністрування
платформи
Упродовж грудня команда платформи «Тепле Місто» ділилася
досвідом на таких заходах:
\\

2 грудня — виступ керівника платформи Юрія Филюка «Місто
для людей: досвід платформи «Тепле Місто» на Форумі інклюзивності (Київ)

\\

4-5 грудня — участь координаторки MetaLab Анни Добрової у
міжнародній конференції-шоукейс «Культурні відносини Україна
та Європа: підсумки 2018 року» (Київ)

\\

5 грудня — Анна Пашинська з команди MetaLab ділилась
досвідом на URBAN FORUM Kazakhstan (Астана)

\\

6 грудня — участь Юрія Филюка у панельній дискусії «Успішне
партнерство: у чому секрет?» в рамках Partnership for
Sustainability Award (Київ)

\\

7 грудня — операційний керівник платформи Ірина Корольчук
презентувала «Тепле Місто» школярам у рамках дискусійного
майданчика «Молодь обирає дію!» від організації «Вчителі за
демократію і партнерство»

Адміністрування
платформи
\\

7 грудня — презентація проектів Urban Space 100 та Urban
Space Radio на форумі «На твоей стороне» та у Press Club Belarus
(Мінськ)

\\

11 грудня — Юрій Филюк виступив на Invest MeetUp із темою
«Імпакт-інвестиції. Як і чому інвестувати з соціальним ефектом»
(Київ)

\\

14 грудня — Юлія Кушнір та Анна Шийчук розповіли про
проект Urban Space Radio «Нуяктобісказати» та радіопрограму
«Пошепки» на зустрічі в URBAN бібліотеці (Львів)

\\

14 грудня — участь Юрія Филюка у Seedstars CEE Summit (Київ)

\\

15 грудня — виступ керівника платформи в рамках IRI National
Citizens’ Conference на тему «Розвиток місцевих громад та
інновацій» (Київ)

\\

19 грудня — презентація досвіду «Теплого Міста» від Марти
Гладкої на Першій зустрічі практиків цифрових платформ в
Україні від Програми розвитку ООН

У грудні команда «Теплого Міста» підсумовувала зроблене за 2018
рік й активно працювала над плануванням 2019-го. Маємо чимало
ідей та сподіваємося на співпрацю з партнерами і прихильниками
платформи у новому році.
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