ЗВІТ СЕРЕДОВИЩА ТЕПЛЕ МІСТО ЗА КВІТЕНЬ 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування проекту
 До команди «Теплого Міста» приєдналася Яна Маланюк, яка працюватиме з бізнеспартнерами.

Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом березня у ресторані відбулися 18 подій на різні тематики: ІТ, культура, освіта,
спорт, екологія, соціальні та міські перетворення; також розпочато тематичні кінопокази.
 20 квітня відбулися другі Загальні Збори співзасновників громадського ресторану Urban
Space 100.

Розвиток велоруху «Тепле веломісто»
 Проводилась робота з пошуку спонсорів для проекту «Велопарковка», зокрема на
завершальній стадії перебувають переговори з компанією-комунікаційним оператором,
яка зацікавилась проектом.
 Було успішно подано та виграно часткове фінансування проекту «Велопарковка» на
Конкурсі муніципальних проектів міста Івано-Франківська (заявка спільно з Федерацією
велоспорту), сума 15 тис. грн.
 Проведено два пробні (пілотні) заняття «Велошколи», які відвідало 10 осіб. Причинами
низької явки є несприятлива погода у дні занять (снігопад). Заняття будуть повторені.
Теплий Арт: розвиток культури
 7 квітня 2015 р. у вільному просторі «Stantsiya” проведено зустріч-презентацію арт-буку
Андрія Хіра, в якому автор досліджує фольклор та карпатську міфологію. Захід відвідали
40 людей.
 З 20 квітня 2015 р. розпочалась активна фаза підготовки до Мистецької резиденції з
Павелом Альтгамером:
- Створено подію, на яку зголосилися 827 гостей (станом на 30 квітня).
https://www.facebook.com/events/950421398341815/?ref=98
- Створено презентацію проекту
- Знайдено приміщення та проведено організацію ремонтних робіт
- Відбувається пошук необхідних матеріалів
- Проведення переговорів зі спонсорами та меценатами
- Комунікація з куратором резиденції
- Переговори з інфо-партнерами
 Станом на 30 квітня є 658 вподобань сторінки «Теплого Арту» у Фейсбуці.
Проект «Вивіски»
 Було прийнято та розроблені два макети вивісок:
- Кафе «Профітролі» на вул. Мазепи;
- Кафе «Чанахи» на вул. Січових Стрільців. Проте замовник реалізував інший макет.
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Був зроблений аналіз існуючих вивісок на вул. Новгородської та виявлено приклади, які
найбільше відповідають вимогам щодо оформлення фасадів будинків. Стаття з аналізом:
http://warm.if.ua/uk/news/analiz-vyvisok-na-vulytsi-novgorodskii

Міжнародний архітектурний конкурс «Місто дружнє до дітей»
 На кінець квітня конкурс нарахував 621-у реєстрацію з 68-ми країн світу (190 реєстрацій
за квітень);
 До конкурсу долучилися два нових члени журі, які самі дізналися про конкурс і
написали нам: др. Адам Пантелімон, Монреаль, Канада та др. Марія Пілар Пінчарт,
Сантьяго, Чилі.
 За квітень сайт child-friendly.org відвідало 2488 нових користувачів (конверсія 7,6 %);
 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.
Проект «Грюнвальдьска»
 Фахівцями «Прикарпатського земельного центру» було проведено геодезичну зйомку
вулиці http://warm.if.ua/uk/news/na-hrunvaldskii-provely-heodezychnu-zyomku-mistsevosti.
 Команда «Теплого Міста» провела екскурсію вулицею для одного з кращих архітекторів
України — Віктора Зотова;
 Розпочалась співпраця з мешканцями вулиці з їхньої ініціативи;
 Триває фотограметрична зйомка будівель вулиці.
Гарячий спорт
 26 квітня 2015 р. Ініціатива «Гарячі 40 +» спільно з йога-студією «Намаскар» провели
перший відкритий майстер-клас з йоги для людей старше 40 років. Учасниками стали
понад 50 людей старшого віку та 6 тренерів з йоги. Сторінка події у Фейсбуці https://www.facebook.com/groups/hotsport40/
 29 квітня 2015 р. декілька танцювальних шкіл Івано-Франківська об’єдналися задля
проведення міжнародного дня танцю. Понад 300 танцюристів демонстрували майстеркласи з народних танців, сальси, сучасних танців, контемпорарі. Таким чином, відмітили
Міжнародний день танцю.
 30 квітня 2015 р. відбулася презентація та запуск Спорт Фестивалю «40», який
заплановано на 20-21 червня 2015 р. Стартувала реєстрація на офіційному сайті:
http://sportfest40.com/
Робота з партнерами
 Налагоджено співпрацю з новими партнерами:




Партнер – Медичний центр «Прімамед»;
Спонсор – компанія «Штори від Тетяни Бобрової»;
Спонсор – друкарня «DPI».

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

2.

Телеканал
"Третя Студія"

20.04.15

Вулицю Грюнвальдську оновлять за світовими стандартами якості
https://www.youtube.com/watch?v=NJhG4Lh9Zhk&feature=youtu.be

Телеканал
"Третя Студія"

21.04.15

В Івано-Франківську невдовзі з'явиться кілька нових дитячих територій
https://www.youtube.com/watch?v=bD2wnsekp3k&feature=youtu.be

Газети та інтернет-ЗМІ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Газета
"Репортер"

03.04.15

Газета
"Репортер"

06.04.15

Інтернетвидання "Курс"

08.04.15

"Тепле місто" анонсує "спекотний" червень
http://kurs.if.ua/news/teple_misto_anonsuie_spekotnyy_cherven_17329.html

Газета
"Галицький
Кореспондент"

08.04.15

Інтернетвидання "Курс"

09.04.15

Річниця "Теплого міста": теплі ідеї стають ближчими
http://gk-press.if.ua/node/20269
Учасником першої Арт-резиденції в Івано-Франківську стане видатний
митець Павел Альтгамер
http://kurs.if.ua/news/uchasnykom_pershoi_artrezydentsii_v_ivanofrankivsku_s
tane_vydatnyy_mytets_pavel_altgamer_17352.html

Інтернетвидання "Курс"

09.04.15

Франківські дизайнери створили вулицю Грюнвальдську у 3-D форматі
http://kurs.if.ua/news/frankivski_dyzaynery_stvoryly_vulytsyu_gryunvaldsku_u_
3d_formati_17358.html

Інтернетвидання "Курс"

09.04.15

В Івано-Франківську організують змагання з квідичу та "чу-ва-чі"
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_organizuyut_zmagannya_po_kvibichu
_ta_z_chuvachi_17360.html

Інтернетвидання "UFRA"

10.04.15

Інтернетвидання "Галка"

16.04.15

«Забобони» – аматорська етнографія Андрія Хіра
http://ufra.com.ua/podiyi/375-andriy-khir.html
Тепле місто готується до подальшого перевтілення вулиці Грюнвальдської
(ФОТО)
http://www.galka.if.ua/teple-misto-gotuyetsya-do-podalshogo-perevtilennyavulitsi-gryunvaldskoyi-foto/

За «Теплим містом» наглядатиме рада
http://report.if.ua/gazeta/kultura/za-teplym-mistom-naglyadatyme-rada/
У Франківську проведуть масштабне танцювальне дійство – «Open dance
day»
http://report.if.ua/gazeta/u-frankivsku-provedut-masshtabne-tancyuvalnedijstvo-open-dance-day/

10. Газета
"Репортер"

17.04.15

У Франківську досліджували Грюнвальдську
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-doslidzhuvaly-gryunvaldsku/

11. Інтернетвидання "Бріз"

17.04.15

12. Інтернетвидання "Фіртка"

17.04.15

В Івано-Франківську проектують кращу вулицю Європи
http://briz.if.ua/28381.htm
ВУЛИЦЮ ГРЮНВАЛЬДСЬКУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ
НАЙКРАЩОЮ В ЄВРОПІ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=74707

13. Он-лайн
довідник
"0342.ua"

17.04.15

Одна з вулиць Франківська може стати найкращою в Європі
http://www.0342.ua/news/800791

14. Газета
"Галицький
Кореспондент"

22.04.15

Віктор ЗОТОВ: «У Франківську – жодного якісного сучасного будинку»
http://gk-press.if.ua/node/20646

www.warm.if.ua | info@warm.if.ua

15. Інтернетвидання "Курс"

23.04.15

У Франківську пройде "Мистецька резиденція"
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_proyde_mystetska_rezydentsiya_18008.ht
ml

16. Інтернетвидання "Стик"

24.04.15

17. Газета
"Репортер"

24.04.15

Мистецька резиденція в Івано-Франківську стартує 11 травня
http://styknews.info/novyny/kultura/2015/04/24/mystetska-rezydentsiia-v-ivanofrankivsku-startuie-11-travnia
В Івано-Франківську розпочинає роботу мистецька резиденція –
платформа
http://report.if.ua/rozvagy/v-ivano-frankivsku-rozpochynaye-robotu-mysteckarezydenciya-platforma/

18. Он-лайн
довідник
"0342.ua"

24.04.15

19. Інтернетвидання "Стик"

25.04.15

20.

Незабаром в Івано-Франківську мистецька резиденція розпочне свою
діяльність
http://www.0342.ua/article/808553
Проект "Грюнвальдська" - зразок ідеального міста на прикладі однієї
вулиці
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/04/25/proekt-griunvaldska-zrazokidealnogo-mista-na-prykladi-odniiei-vulytsi
Проект «Грюнвальдська» - зразок ідеального міста на прикладі однієї
вулиці
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=10527

ТРК "Рай"

27.04.15

21. Інтернетвидання "Курс"

28.04.15

Івано-Франківськ хочуть перетворити на європейську столицю танців
http://kurs.if.ua/news/ivanofrankivsk_hochut_peretvoryty_na_ievropeysku_stoly
tsyu_tantsiv_18206.html

22. Інтернетвидання "Стик"

28.04.15

Франківців запрошують не боятися дощу та долучитися до Дня танцю
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/04/28/frankivtsiv-zaproshuiut-neboiatysia-doshchu-ta-doluchytysia-do-dnia-tants

23. Інтернетвидання "Бліц
Інфо"

28.04.15

Івано-Франківськ вперше відсвяткує Міжнародний день танцю
http://www.blitz.if.ua/news/ivano-frankivsk-vpershe-vidsvyatkue-mizhnarodnyyden-tancyu.html

24. Інтернетвидання
"Типовий ІваноФранківськ"

28.04.15

25. Інтернетвидання "Стик"

29.04.15

26. Інтернетвидання "Фіртка"

29.04.15

27. Інтернетвидання "Курс"

29.04.15

танець, Open dance day 2015, Івано-Франківськ
https://www.youtube.com/watch?v=2day1GieHMY

28. Газета
"Репортер"

30.04.15

«OpenDanceDay – 2015». Відеозвіт зі свята танцю в Івано-Франківську
http://report.if.ua/rozvagy/opendanceday-2015-videozvit-zi-svyata-tancyu-vivano-frankivsku/

День танцю в Івано-Франківську відзначать масштабним танцювальним
перфомансом
http://typical.if.ua/den-tantsyu-v-ivano-frankivsku-vidznachat-masshtabnymtantsyuvalnym-perfomansom/
Відкритий день танцю в Івано-Франківську
https://www.youtube.com/watch?v=1dORT9yx6-8
«OPEN DANCE DAY». В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ МАСШТАБНИМ ФЛЕШМОБОМ ВІДЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТАНЦЮ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=75700
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