Звіт платформи «Тепле Місто»
за березень 2019 року
Звіт за напрямками
діяльності

Міські Ґранти
Завершилася весняна хвиля програми «Міські Ґранти».
19 заявок, 5 проектів-переможців, 80 000 грн бюджет
\\

\\

\\

\\

\\

«Метод Кенгуру» — популяризування ефективного способу
виходжування недоношених дітей у лікарні за допомогою
придбання спеціальних крісел та майок для «кенгурування».
Виготовлення мозаїки анотаційної дошки Наталії Кобринській
на вул. Труша — виготовлення та встановлення портрету Наталії
Кобринської разом з інформаційною історичною довідкою.
Музична кімната — створення у місті публічного музичного
простору, презентування альтернативних методик навчання,
проведення освітніх та концертних заходів.
Фотопортрет 2019. 7-й національний бієнале імені Степана
Назаренка — фотоконкурс, що сприяє діалогу між різними за
віком, місцем проживання та поглядами українцями.
Концерт до Дня Матері «Моїй Матусі» — концерт, на якому
виступатимуть діти учасників АТО на Сході України, команда має
на меті відволікти членів родин учасників АТО від переживань,
негативних думок про війну та покращення психоемоційного
настрою в сім’ї.

18 березня в в урбаністичному просторі MetaLab відбулося
знайомство з переможцями весняної хвилі. Більше про переможців
у матеріалі.

Громадський ресторан
Urban Space 100
У березні в Urban Space 100 провели 16 подій:
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кінопоказів

ІТ-події

1

прес-конференція
Серед подій: зустріч до 8 березня “Жінка — Selfmade”, лекція
“Проектний менеджмент — що це?” (від Івана Дячишина), кіногра
“Шведінг 2019”, лекція “Про волонтерство в Італії з перших
вуст” від AIESEC Ukraine, 7 кінопереглядів у рамках Фестивалю
Американського кіно й прес-конференція «Французька весна в
Україні».

Громадський ресторан
Urban Space 100
15 березня розпочався новий конкурс ґрантової програми Urban
Space 100. Заявки можна подавати до 15 квітня. Правила тут.
Протягом березня було отримано 3 запити на реплікацію проекту
Urban Space — Чернівці, Запоріжжя, Мінськ. Почато роботу над
дослідженням потенціалу створення Urban Space у Маріуполі. Була
проведена спільна робота з командою «Вільної Хати» над проектом
Urban Space у Краматорську. Більше про франшизу.

Urban Space Radio
Команда радіо працювала над розробкою нового сезону —
програмною сіткою, технічними спроможностями, комунікаційною
стратегією.
Назва нового сезону «П’ятий район». Його основна мета —
підкреслити, що райони — важлива частина організму міста. А
також підняти проблеми, з якими їх жителі часто стикаються. Старт
планується на 8 квітня.
Також за період березня було записано інтерв’ю з:
\\

Олександром Акименко

\\

Юрієм Андруховичем

\\

Мар’яною Максимяк

\\

Юрою Атаманчуком та Максимом Бармою

Урбаністика
Команда MetaLab продовжує активно працювати над підготовкою
фестивалю «Сеанс Міського Сканування», який відбудеться влітку.
Розробляли комунікаційну стратегію фестивалю і публічної
програми, комунікували з кураторами й учасниками резиденції та
симпозіуму. Досліджували потреби громад на зустрічі з мешканцями
району навколо «Промприладу».
У березні отримано грант на проект “Урбаністична резиденція “We
are never alone“ у рамках другого урбаністичного фестивалю «Сеанс
міського сканування» у рамках програми Culture Bridges на суму
€10000.
Також приймали участь, як дизайнери сцени, в фестивалі
“Фантазери” — мистецькій резиденції та фестивалі електронної
музики на території Драгобрату, гірськолижного курорту в
Закарпатті.
За всіма новинами фестивалю “Сеанс Міського Сканування” можна
стежити на його сторінці.

Промприлад.Реновація
У березні в інноваційному центрі Promprylad.Renovation відбулося
29 подій:
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У березні 21 приватний інвестор прийняв рішення інвестувати у
проект «Промприлад.Реновація» на суму $30 407.
Як долучитись до проекту Promprylad.Renovation — а інвестувати
можна, стартуючи від 1000$, — дізнавайтеся тут.

Адміністрування
платформи

\\

04.03 — виступ керівника платформи Юрія Филюка в інвестиційному клубі, Young Business Club (Київ)

\\

07.03 — Юрій Филюк представив платформу на зустрічі «Нова
модель трансформації міста, від якої виграють усі» у Бізнес клубі
молодих підприємців (Чернівці)

\\

09.03 — інвестиційна презентація платформи для
учасників Прикарпатського еко-енергетичного кластеру
(Івано-Франківськ)

\\

15.03 — презентація діяльності платформи для делегації від
Слобожанської ОТГ, (Івано-Франківськ)

Адміністрування
платформи

\\

15-17.03 — пройшов воркшоп «Дизайн-мислення в бізнесі» з
Олександром Акименко. У ньому взяли участь 40 бізнес-партнерів «Теплого Міста» та підприємців Івано-Франківська.
Проект реалізувався в партнерстві з Lviv Business School (LvBS)
за фінансування Уряду Канади через Фонд сприяння розвитку
малого та середнього підприємництва проекту міжнародної
технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект
ПРОМІС).

\\

16.03 — участь Юрія Филюка у зустрічі: «“Промприлад.Реновація”
як нова інвестиційна модель для розвитку регіону» в рамках
події Ukrainian Business Marathon (Львів)

\\

22-23.03 — відбулась зустріч Наглядової ради платформи «Тепле
Місто», на якій аналізували результати І кварталу та разом з
командою опрацьовували рішення для вдосконалення певних
проектів.

Медіапідтримка
У березні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
71 публікацію чи згадку у ЗМІ, серед яких:
Тепле Місто

12

Міські Ґранти

21

Urban Space 100

28

Urban Space Radio

6

МetaLab

6

Промприлад.Реновація

23

Партнери платформи
Стратегічні партнери

Генеральні партнери

Партнери

Спонсори

Консалтингові партнери

Технічні партнери

Креативний партнер

Медіа партнери

твій світ безмежний...

