ЗВІТ СЕРЕДОВИЩА ТЕПЛЕ МІСТО ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування проекту
 Сформовано Наглядову раду БО «Тепле Місто», на яку покладено функції стратегічного
розвитку організації, здійснення контролю за діяльністю Управлінської команди
«Теплого Міста». Склад Наглядової ради наступний:
1. Сергій Фіцак – співвласник ІТ компанії «СофтДжорн, Івано-Франківськ
2. Оксана Руда - керівник програм у ГО «ІСАР Єднання», Київ
3. Ярослав Повх – співвласник ТОВ «Корона Захід», Івано-Франківськ
4. Тарас Павлусь – менеджер з розвитку бізнесу замовників ТОВ «Procter &
Gamble», Москва
5. Ярема Стецик – художник, дизайнер, музикант, Івано-Франківськ
6. Олександр Бубен – голова правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ІваноФранківськ
7. Юлія Кочерган – віце-президент «Київської Школи Економіки», співзасновниця
ВУМ, Київ
8. Володимир Воробей – директор агенції економічного розвитку «PPV Knowledge
Networks», Львів
9. Наталія Найда – підприємець, власниця майстерні «Шуфля», Івано-Франківськ
10. Володимир Костюк – адвокат, власник ТОВ «Лекс Консалтинг», ІваноФранківськ
11. Олег Заріцький – співвласник фортечного комплексу «Бастіон», ІваноФранківськ
12. Євген Глібовицький – експерт з довготермінових стратегій, директор з розвитку
експертної компанії «Промова», Київ



20-21 березня 2015 року відбулась стратегічна сесія Наглядової ради, де переглядалися
місія, цінності і стратегічні цілі «Теплого Міста». Результати напрацювань з цієї сесії
будуть презентовані 8 квітня 2015 р. о 18.00 в Urban Space 100.
До команди «Теплого Міста» приєдналася операційний директор Наталя Вишневецька.
Основні функції цієї посади – ефективна взаємодія між всіма учасниками команди,
управління операційною діяльністю організації.

Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом березня у ресторані відбулися 13 подій на різні тематики: ІТ, культура, освіта,
спорт, екологія, соціальні та міські перетворення; також розпочато тематичні кінопокази.
 Крім того, Urban Space 100 поступово стає майданчиком для дискусій, які
започатковують самі мешканці та бізнесмени міста. По п’ятницях відбувається подія
«Ранкові теревені» - розмови про соціальний та бізнес розвиток.

Просування візуального стилю Івано-Франківська
 У березні було змайстровано макет інсталяції «I love IF» з метою демонстрації його
Містобудівній раді міста щодо встановлення повноцінної конструкції по вул.
Незалежності (недалеко від готелю «Надія»). Макет було зроблено з пінопласту
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командою «Теплого Міста», рекламним відділом готелю «Надія» та волонтерами, яких
спеціально було залучено до воркшопу. Робота зайняла 12 годин.
Міськобудівна рада погодила встановлення інсталяції «I love IF». За словами головного
архітектора міста В. Гайдара, рада не мала сумнівів щодо конструкції, потрібно було
узгодити місце її встановлення.

Розвиток велоруху «Тепле веломісто»
 04 березня 2015 р. проведено «Велоздибанку» в Urban Space 100 – неформальну зустріч
велосипедних активістів, на якій було обговорено плани різних груп та ініціатив на
найближчі місяці.
 У співпраці з ГО «Федерація велоспорту Івано-Франківської області» підготовлено й
подано на муніципальний конкурс грантів заявку проекту «Велопаркінг 2015». Проект
передбачає встановлення в центрі міста 50 сучасних велостоянок.
 Сплановано і проведено рекламну та медійну кампанію програми «Велошкола», яка буде
реалізована у співпраці з веломагазином «МТБ Байк». «Велошкола» - це програма
неформальної освіти для дорослих та підлітків. Навчання буде особливо актуальним для
людей, які мають велосипед, але з певних причин не їздять ним у своїх щоденних
потребах. За перший тиждень після анонсу програми на участь в заняттях записались 40
людей. Перше заняття відбудеться 04 квітня 2015 р.
 Від активістів Києва одержано методологію проведення «Велодослідження». Розпочато
підготовку до підрахунку велосипедистів у Івано-Франківську, яке відбудеться до кінця
квітня.
Теплий Арт: розвиток культури
 10 березня 2015 р. відбувся перегляд фільму «Вихід через сувенірну крамницю» .
Глядачі мали змогу більше довідатися про різні прояви сучасного мистецтва, зокрема,
стріт-арт та найвідомішого його артиста – Бенксі (Лондон, Великобританія). Захід
відвідали близько 40 людей. Фотозвіт з події можна подивитись тут: http://goo.gl/du1CXl.
 16 березня 2015 р. проведено відкриту зустріч з етно-хаус гуртом «ДахаБраха».
Відвідувачі заходу ближче познайомилися з творцями особливого музичного жанру і з
перших уст довідалися про майбутній альбом та ін. Захід відвідали близько сотні людей,
а також були активні висвітлення події в ЗМІ. Фотозвіт з події можна подивитись тут:
http://goo.gl/Bnf5LV
 Таким чином, протягом березня завдяки проекту «Теплий Арт» продовжуються події, які
знайомлять франківців з сучасним мистецтвом. Проект залучає молодь та свідомих
містян до активного і наповненого культурного життя.
Проект «Вивіски»
 Було отримано і виконано 4 заявки з розробки макетів вивісок:
 Офіс телекомунікаційної компанії «Life», вул. Галицька, 29;
 Продуктовий магазин «Сімейний продукт», вул. Мазепи, 38;
 Продуктовий магазин «Марципан», вул. Галицька, 40;
 Партія «Воля», вул. Пилипа Орлика, 8.
 Один макет знаходиться у розробці на даний момент: офісний центр на вул.
Грюнвальдській, 14б. Замовник – студія йоги «Намаскар».
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Міжнародний архітектурний конкурс «Місто дружнє до дітей»
 На кінець місяця зареєстровано 431 учасника з 58-ми країн світу (174 реєстрації за
березень);
 У березні до складу журі приєдналися Віктор Зотов (бюро «Зотов і Ко», Київ) та Лариса
Поліщук (к. арх, Факультет Архітектури ІФНТУНГ, Івано-Франківськ). Пошук нових
членів журі триває;
 Щоденна відвідуваність сайту www.child-friendly.org біля ста осіб; до десяти реєстрацій
на день (конверсія 5–10 %);
 Залишилося 46 днів до закінчення прийому робіт (15-го травня);
 Триває пошук партнерів, які допоможуть скласти призовий фонд переможців конкурсу:
загальний фонд 4200 євро, з них 3600 євро – призовий фонд, 600 євро – організаційні
витрати для проведення виставки.
Гарячий спорт
 12 березня 2015 р. відбулася презентація середовища «Гарячий спорт» для лідерів різних
спортивних організацій та любителів спорту.
 Створено групу у Фейсбуці для комунікації та обговорення спортивних ініціатив. Станом
на 31 березня зареєстровано 1208 учасників.
 19 березня 2015 р. відбулися презентація та запуск «Соціального бігового клубу ІваноФранківська «Gutsul Run». Тренування проходять тричі на тиждень; беруть участь 10
учасників.
 21 березня 2015 р. рішенням Наглядової Ради БО «Тепле Місто» ініціатива «Гарячий
спорт» офіційно прийнята у склад «Теплого Міста».
 Протягом березня разом з лідерами інших спортивних організацій та учасників
середовища «Гарячий спорт» була розроблена концепція всеукраїнського спортивного
фестивалю «40 відтінків спорту». Презентацію можна подивитись тут:
http://www.slideshare.net/Karavan/40-46254190
Робота з партнерами
 Налагоджено співпрацю з новими партнерами:




Генеральний партнер – ТОВ «Мольфар ЛТД» (торгова марка «Метр на два»);
Спонсор – компанія «Жалюзі центр»;
Спонсор – ТОВ «Туристична компанія «Красна».

Медіа підтримка
 У березні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
Телебачення і радіо
1.

ТБ "24 канал"

19.03.15

2.

ТБ "Галичина"

20.03.15

Молодь продемонструвала макет урбаністичної інсталяції "I love IF"
https://www.youtube.com/watch?v=xLaDtVrHYUM&feature=youtube_gdata
Я люблю Івано-Франківськ
https://www.youtube.com/watch?v=14UEMfzsvDQ&feature=youtu.be

Газети та інтернет-ЗМІ
1.

Інтернетвидання "UFRA"

02.03.15

2.

Інтернет-

05.03.15

Кураторки Лізавета Герман і Марія Ланько: «В Україні подекуди більше
свободи, ніж у Західному світі»
http://ufra.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/266kuratorky-lizaveta-german-i-maria-lanko.html
Львівський активіст Андрій Меаковський поділився з іванофранківцями
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видання "Галка"
3.

Газета
"Репортер"

06.03.15

4.

Інтернетвидання "Курс"

13.03.15

5.

Газета
"Репортер"

13.03.15

6.

Інтернетвидання
"Типовий ІваноФранківськ"

13.03.15

досвідом створення дієвої спільноти
http://www.galka.if.ua/61861/
Розробляти дитячий простір в Івано-Франківську зголосилися архітектори
з 48 країн
http://report.if.ua/lyudy/rozroblyaty-dytyachyj-prostir-v-ivano-frankivskuzgolosylysya-arhitektory-z-48-krayin/
40 відтінків спорту і сальса: Франківськ створює бренд "Гарячого
спортивного середовища"
http://kurs.if.ua/news/40_vidtinkiv_sportu_i_salsa__frankivsk_stvoryuie_brend_
garyachogo_sportyvnogo_seredovyshcha_15867.html
Франківськ готують на гарячу столицю спорту
http://report.if.ua/lyudy/frankivsk-gotuyut-na-garyachu-stolycyu-sportu/
«Гарячий спорт» у «Теплому місті», або Як зробити Івано-Франківськ
спортивною столицею України

http://typical.if.ua/haryachyj-sport-u-teplomu-misti-abo-yak-zrobyty-ivanofrankivsk-sportyvnoyu-stolytseyu-ukrajiny-foto/
«Гарячий спорт» по-франківськи

7.

Газета
"Галицький
Кореспондент"

13.03.15

8.

Інтернетвидання "Галка"

13.03.15

9.

Інтернетвидання "Галка"

16.03.15

10.

Інтернетвидання "Курс"

16.03.15

11.

Газета
"Репортер"

16.03.15

12.

Газета
"Галицький
Кореспондент"

16.03.15

http://www.gk-press.if.ua/node/19803
“Гарячий спорт” Прикарпаття: від танцювального марафону до 40 відтінків
спорту
http://www.galka.if.ua/garyachiy-sport-prikarpattya-vid-tantsyuvalnogomarafonu-do-40-vidtinkiv-sportu/
Гурт “Дахабраха” обіцяє, що Франківськ буде першим містом, яке почує
їхні нові композиції
http://www.galka.if.ua/gurt-dahabraha-obitsyaye-shho-frankivsk-bude-pershimmistom-yake-pochuye-yihni-novi-kompozitsiyi-foto/
Івано-Франківськ стане першим містом, яке побачить нову концертну
програму "ДахаБрахи"
http://kurs.if.ua/news/dahabraha_16043.html
Сьогодні Івано-Франківськ першим почує новий альбом від гурту
«ДахаБраха»
http://report.if.ua/lyudy/sogodni-ivano-frankivsk-pershym-pochuye-novyj-albomvid-gurtu-dahabraha/
Гурт "ДахаБраха" дивуватиме іванофранківців новими піснями

13.

Газета
"Репортер"

17.03.15

http://gk-press.if.ua/node/19552
У Франківську створили перший соціальний біговий клуб «Gutsul Run»

14.

Інтернетвидання "Галка"

18.03.15

15.

Газета
"Репортер"

19.03.15

http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-stvoryly-pershyj-socialnyj-bigovyj-klubgutsul-run/
Столичні арт-критикині в очікуванні старту «Арт-резиденції» в ІваноФранківську: «В Україні ніхто не вміє грамотно організовувати громадський
простір»
http://www.galka.if.ua/stolichni-art-kritikini-v-ochikuvanni-startu-art-rezidentsiyiv-ivano-frankivsku-v-ukrayini-nihto-ne-vmiye-gramotno-organizovuvatigromadskiy-prostir/
У Франківську дали добро на встановлення інсталяції «I love IF»

19.03.15

http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-daly-dobro-na-vstanovlennya-instalyaciyi-ilove-if/
В Івано-Франківську встановили макет інсталяції “I ♥ IF”

16.

Інтернетвидання
"Типовий ІваноФранківськ"

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-vstanovyly-maket-intalyatsiji-i%E2%99%A5-if-foto/
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17.

Газета
"Репортер"

20.03.15

18.

Інтернетвидання "Галка"

22.03.15

19.

Газета
"Репортер"

23.03.15

20.

Інтернетвидання "Бріз"

30.03.15

21.

Газета
"Репортер"

30.03.15

22.

Інтернетвидання
"Типовий ІваноФранківськ"

30.03.15

Засновник фесту “Республіка” пропонує зробити у Франківську стріт-арт на
багатоповерхівках
http://report.if.ua/rozvagy/zasnovnyk-festu-respublika-proponuye-zrobyty-ufrankivsku-strit-art-na-bagatopoverhivkah/
Активісти іванофранківської спільноти “Гарячий спорт” запрошують на
велопрогулянку ” ГАРЯЧІ 40+”
http://www.galka.if.ua/aktivisti-ivanofrankivskoyi-spilnoti-garyachiy-sportzaproshuyut-na-veloprogulyanku-garyachi-40/
В Івано-Франківську сформовано Наглядову раду БО «Тепле Місто»
http://report.if.ua/lyudy/v-ivano-frankivsku-sformovano-naglyadovu-radu-boteple-misto/
У Франківську стартує безкоштовна "Велошкола" для велосипедних
новачків
http://briz.if.ua/28032.htm
У Франківську стартує безкоштовна “Велошкола” для велосипедних
новачків
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-startuye-bezkoshtovna-veloshkola-dlyavelosypednyh-novachkiv/
В Івано-Франківську працюватиме безкоштовна «Велошкола»

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-pratsyuvatyme-bezkoshtovna-veloshkola/
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