ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЛИПЕНЬ 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи «Тепле Місто»
 У липні на сайт «Теплого Міста» було інтегровано сервіс он-лайн платежів, який
дозволяє перераховувати благодійні пожертви з банківської картки, та було отримано
1500 грн. добровільних внесків від доброчинців.
 Четверо представників команди «Теплого Міста» відібрані для участі у грантовому
німецько-українському проекті молодіжного обміну на тему урбаністики. В рамках
проекту відбудуться дві міждисциплінарні навчальні події на теми урбаністики, сталого
розвитку, участі в громадському житті, прав людини, демократії та миру. Перший
навчальний візит планується у Харків 15-18 вересня 2015 р. з зупинкою в Києві 19
вересня. Другий візит відбудеться у Берлін 15-20 жовтня 2015 р. Учасниками програми
стали: менеджер проекту Теплий Арт Лілія Гоголь, керівник напряму Гарячий Спорт
Сергій Караванець, керівник проекту «Вивіски» Василь Гошовський, а також волонтер
«Теплого Міста» Анастасія Кушнаренко.
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом липня у ресторані відбулося 19 подій (презентації, лекції, кінопокази) на різні
тематики: бізнес, подорожі, культура, освіта, література, спорт.
 20 липня були проведені чергові Загальні збори власників ресторану. На загальних
зборах було представлено 3 проекти, які потребують фінансування: Urban Space Radio,
Школа урбаністики та проект вуличного малюнку «Мурали». Голосуванням було обрано
проект «Мурали», на який буде перераховано кошти. Проект почнеться 17 серпня 2015 р.
за участі аргентинського художника Хорхе Помара (Буенос Айрес).

Urban Space Radio
 У листопаді 2015 р. платформа «Тепле Місто» планує запустити медіаресурс – Urban
Space Radio. Особливість проекту полягає в тому, що радіостудія буде знаходитися у
громадському ресторані Urban Space 100, ведучі будуть напряму взаємодіяти з гостями
закладу.
 Ефір радіо складатиметься з двох частин: музичний контент, який наповнюється
сучасною якісною музикою українських виконавців; та власні інформаційні програми на
теми урбаністики, розвитку міст, енергоефективності, велоруху, сучасного мистецтва,
актуальної освіти, екології, спорту.
 Радіо вже працює в інтернеті http://mjoy.ua/radio/urban-space-radio/. Зараз в ефірі можна
послухати лише музичний контент. Програми розпочнуться восени, коли буде
побудована студія. Згодом радіо мовлятиме у громадських закладах в Івано-Франківську
та інших містах України, та програми будуть виходити на локальних радіостанціях.
 Наразі триває пошук програмного директора радіо та двох ведучих.
 На реалізацію проекту БО «Благодійний фонд Тепле Місто» отримало грант від Freedom
House, який покриватиме 80% бюджету, необхідного для запуску студії та роботи радіо у
перший рік.
 Проект реалізується платформою «Тепле Місто» за партнерської підтримки MJoy Radio
та ресторану Urban Space 100.
Теплий Арт: розвиток культури
 Проведено 3 лекції про старовинну музику від Античності до Ренесансу в рамках
Відкритого мистецького лекторію. Залучення аудиторії кожної лекції – 20-30 людей.
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Подана заявка проекту «Теплий арт» на участь в Конгресі культур східного партнерства,
що пройде у Львові 4-6 вересня. Це – міжнародна подія, яка об'єднує культурномистецькі проекти. Плануємо презентувати проекти «Теплого арту» за межами ІваноФранківська, ознайомити всіх зацікавлених з нашою діяльністю.
Проведено комунікацію з митцями для подальшої співпраці у Відкритому мистецькому
лекторію.

Гарячий спорт
 У липні почалася підготовка до ІІ Франківського Півмарафону, який заплановано на
жовтень 2015 р.
 19 липня відбувся запуск щотижневих відкритих тренувань з бігу за підтримки
любительського бігового клубу «Gutsul Running Club» та мережі фітнес-клубів
«Альянс». Тренування відвідає 30 чоловік.
 20 липня була проведена прес-конференція, де анонсували підготовку до Франківського
Півмарафону та деякі із забігів.
Проект «Вивіски»
 Зроблено порівняльне дослідження вивісок в Івано-Франківську та Львові. Статтю
читайте за посиланням: http://warm.if.ua/uk/news/vyvisky-lviv-vs-ivano-frankivsk
 Розроблено два макети вивісок:
- Chicken Hut
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- Офісний центр «Київ»

Просування візуального стилю Івано-Франківська
 У липні франківці поповнили серію «Франківських експедицій» фотографіями з Італії,
Хорватії, Норвегії та США.
Робота з партнерами
 Налагоджено співпрацю з новим партнером:
 Спонсор – готель «Стара Правда».
Таким чином, платформа «Тепле Місто» вже співпрацює з 30-ма бізнес-партнерами.
Медіа підтримка
 У липні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
Телебачення і радіо
1

ТРК "Вежа"

20.07.15

2

ТБ "402 канал"

20.07.15

3

ТРК "РАІ"

20.07.15

4

Телеканал "ZIK"

21.07.15

5

Інтернет-портал
"video.infoua.org"

21.07.15

Розпочалась підготовка до “Франківського півмарафону”
http://www.vezha.org/rozpochalas-pidgotovka-do-frankivskogo-pivmarafonu/
У місті відбулося перше відкрите тренування до "Франківського
Півмарафону"
https://www.youtube.com/watch?v=z5V-LYWORRA
Під час Франківського півмарафону поєднають театр і спорт
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=12840
В Івано-Франківську відбулося перше тренування для охочих взяти участь у
напівмарафоні
http://www.zik.com.ua/tv/video/26949/
Прес-конференція з приводу ІІ –го забігу любителів та професіоналів
«Франківський Півмарафон»
http://video.infoua.org/video-318960-pres-konferentsiya-z-privodu-ii-go-zabigu-
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6

ТБ "402 канал"

21.07.15

7

ТРК "РАІ"

23.07.15

8

ТБ "402 канал"

29.07.15

lyubiteliv-ta-profesionaliv-frankivskij-pivmarafon.html
До "Франківського Півмарафону" додадуть креативу
https://www.youtube.com/watch?v=wiafBDLa-nQ
В Івано-Франківську готуються до "Франківського півмарафону"
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=12917
"Тепле Місто" запускає унікальне Urban Space Radio
https://www.youtube.com/watch?v=jvxdGTZRMfw

Газети та інтернет-ЗМІ
1

Газета "Репортер"

03.07.15

2

Інтернет-видання
"Галка"

08.07.15

3

Інтернет-видання
"Курс"

10.07.15

4

Інтернет-видання
"Фіртка"

10.07.15

“Тепле місто” безкоштовно розробляє макети вивісок, щоб покращити
вигляд міста
http://report.if.ua/lyudy/teple-misto-bezkoshtovno-rozroblyaye-makety-vyvisokshchob-pokrashchyty-vyglyad-mista-foto/
В громадському ресторані Франківська планують запустити Urban Space
Radio
http://www.galka.if.ua/v-gromadskomu-restorani-frankivska-planuyut-zapustitiurban-space-radio/
Організатори "Франківського півмарафону" цього року об'єднають спорт і
театр
http://kurs.if.ua/news/organizatory_frankivskogo_pivmarafonu_tsogo_roku_obi
ednayut_sport_i_teatr_22068.html
ФРАНКІВСЬКИЙ ПІВМАРАФОН БУДЕ ЖИТИ

5

Інтернет-видання
"Inspired"

14.07.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=81318
Парклети як альтернативний громадський простір

6

Інтернет-видання
"Курс"

14.07.15

http://inspired.com.ua/architecture/parklety-u-ivano-frankivsku/
Urban Space запускає у Франківську "радіо нового формату"

14.07.15

http://kurs.if.ua/news/urban_space_zapuskaie_u_frankivsku_radio_novogo_for
matu_22225.html
Франківський громадський ресторан запускає радіо нового формату

16.07.15

http://versii.if.ua/novunu/frankivskiy-gromadskiy-restoran-zapuskaye-radionovogo-formatu/
Розпочинається сезон підготовки до Франківського Півмарафону

7

8

Інтернет-видання
"Версії"
Інтернет-видання
"Курс"

9

Інтернет-видання
"Фіртка"

16.07.15

10

Інтернет-видання
"Галка"

16.07.15

http://kurs.if.ua/news/rozpochynaietsya_sezon_pidgotovky_do_frankivskogo_pi
vmarafonu_22395.html
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ СЕЗОН ПІДГОТОВКИ ДО ФРАНКІВСЬКОГО
ПІВМАРАФОНУ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=81798
У Франківську починають готуватися до осіннього півмарафону

17.07.15

http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-pochinayut-gotuvatisya-do-osinnogopivmarafonu/
Франківців запрошують взяти участь у спортивному музиклі

17.07.15

http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-zaproshuyut-vzyati-uchast-u-sportivnomumyuzikli/
Франківський Півмарафон шукає таланти

11

12

Інтернет-видання
"Галка"
Інтернет-видання
"Стик"

13

Інтернет-видання
"Фіртка"

17.07.15

http://styknews.info/novyny/sport/2015/07/17/frankivskyi-pivmarafon-shukaietalanty
ФРАНКІВСЬКИЙ ПІВМАРАФОН ШУКАЄ ТАЛАНТИ

14

Інтернет-видання
"Платформа"

18.07.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=81872
Тепле місто: Юрій Филюк про проекти, які змінюють Івано-Франківськ
http://pb.platfor.ma/yuriyfilyuk/?utm_source=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE
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15

Інтернет-видання
"Курс"

19.07.15

16

Інтернет-видання
"Курс"

19.07.15

%D1%80%D0%BC%D0%B0&utm_campaign=81ce30d85e_7_19_2015&utm_medium=email&utm_term=0_24e2cebcd1-81ce30d85e206793817
"Франківський Півмарафон" шукає таланти для участі у "спортивному"
мюзиклі
http://kurs.if.ua/news/frankivskyy_pivmarafon_shukaie_talantiv_dlya_uchasti_u
_sportyvnomu_myuzykli_22517.html
Франківськ розпочав підготовку до Півмарафону

19.07.15

http://kurs.if.ua/news/frankivsku_rozpochav_pidgotovku_do_pivmarafonu_2253
0.html
У Франківську розпочалось тренування до Півмарафону

17

Інтернет-видання
"Стик"

18

Інтернет-видання
"Фіртка"

19.07.15

19

Інтернет-видання
"Курс"

20.07.15

http://styknews.info/novyny/sport/2015/07/19/u-frankivsku-rozpochalostrenuvannia-do-pivmarafonu-foto
СЬОГОДНІ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ СЕЗОН ПІДГОТОВКИ ДО
ФРАНКІВСЬКОГО ПІВМАРАФОНУ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=81984
В Івано-Франківську відбудеться забіг у піжамах та банних халатах

20.07.15

http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_vidbudetsya_zabig_u_pizhamah_ta_b
annyh_halatah_22587.html
Цьогорічний "Франківський півмарафон" буде мати пікантні деталі

20

Інтернет-видання
"Стик"

21

Інтернет-видання
"Фіртка"

20.07.15

http://styknews.info/novyny/sport/2015/07/20/tsogorichnyi-frankivskyipivmarafon-bude-maty-pikantni-detali
НА ФРАНКІВСЬКОМУ ПІВМАРАФОНІ ПОКАЖУТЬ МУЗИЧНУ ВИСТАВУ

22

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

20.07.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=82103
Франківськом бігатимуть у піжамах та банних халатах

23

Газета "Репортер"

20.07.15

24

Інтернет-видання
"Галка"

20.07.15

http://typical.if.ua/frankivskom-buhatymut-u-pizhamah-ta-bannyh-halatah/
«Франківський півмарафон» відкриватимуть спортивним мюзиклом
http://report.if.ua/lyudy/frankivskyj-pivmarafon-vidkryvatymut-sportyvnymmyuzyklom/
Під час Франківського півмарафону поєднають театр і спорт

21.07.15

http://www.galka.if.ua/pid-chas-frankivskogo-pivmarafonu-poyednayut-teatr-isport/
У Франківську проведуть забіг у піжамах

25

26

Інтернет-видання
"Фіртка"
Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

21.07.15

27

Газета "Репортер"

21.07.15

28

Інтернет-портал
"franyk.com"

21.07.15

29

Інтернет-портал
"shablya.if.ua"

21.07.15

30

Інтернет-видання
"Версії"

22.07.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=82186
Учасників Франківського Півмарафону супроводжуватиме театралізоване
дійство
http://typical.if.ua/uchasnykiv-frankivskoho-pivmarafonu-suprovodzhuvatymeteatralizovane-dijstvo/
У місті відбулося перше відкрите тренування до “Франківського
Півмарафону”
http://report.if.ua/sport/u-misti-vidbulosya-pershe-vidkryte-trenuvannya-dofrankivskogo-pivmarafonu-video/
В Івано-Франківську відбулося перше відкрите тренування до
«Франківського Півмарафону»
http://franyk.com/fullnews/182815

У місті відбулося перше відкрите тренування до "Франківського
Півмарафону"
http://shablya.if.ua/prykarpattia/2638-u-misti-vidbulosia-pershe-vidkrytetrenuvannia-do-frankivskoho-pivmarafonu-video.html
До Франківського півмарафону додадуть креативу
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http://versii.if.ua/novunu/do-frankivskogo-pivmarafonu-dodadut-kreativu-divvideo/
Проект “Вивіски” Василя Гошовського. Львів vs Івано-Франківськ
http://report.if.ua/lyudy/proekt-vyvisky-vasylya-goshovskogo-lviv-vs-ivanofrankivsk-foto/
У Франківську влаштували сонну фотосесію

31

Газета "Репортер"

23.07.15

32

Газета "Репортер"

23.07.15

33

Інтернет-видання
"Галка"

23.07.15

34

Інтернет-видання
"Inspired"

23.07.15

35

Журнал "Версаль"

23.07.15

36

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

23.07.15

http://inspired.com.ua/news/first-urban-school-in-ukraine/
10 причин почати готуватися до Франківского Півмарафону
http://versal.media/10-prychyn-pochaty-gotuvatysya-do-frankivskogopivmarafonu/
Франківські бігуни влаштували «сонну» фотосесію

37

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

23.07.15

http://typical.if.ua/frankivski-bihuny-vlashtuvaly-sonnu-fotosesiyu-foto/
Вивіски. Львів vs Івано-Франківськ

38

Інтернет-видання
"Вікна"

23.07.15

http://typical.if.ua/vyvisky-lviv-vs-ivano-frankivsk-foto/
Вивіски Львова та Івано-Франківська у проекті Василя Гошовського

39

Інтернет-видання
"Захід"

24.07.15

http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/07/23/37572/view
Активісти порівняли вивіски Львова та Івано-Франківська

40

Газета "Репортер"

24.07.15

41

ТРК "РАІ"

24.07.15

42

Інтернет-видання
"Вікна"

24.07.15

43

Інтернет-видання
"Галка"

24.07.15

44

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

24.07.15

45

Інтернет-видання
"Фіртка"

25.07.15

46

Інтернет-видання
"Захід"

27.07.15

47

Інтернет-видання
"UFRA"

27.07.15

48

Газета "Галицький
Кореспондент"

29.07.15

http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-vlashtuvaly-sonnu-fotosesiyu/
Команда Івано-Франківського півмарафону створила серію мотиваційних
постерів у стилі Nike
http://www.galka.if.ua/komanda-ivano-frankivskogo-pivmarafonu-stvorilaseriyu-motivatsiynih-posteriv-foto/
В Україні пройде перша школа урбаністики CANactions School

http://zaxid.net/news/showNews.do?aktivisti_porivnyali_viviski_lvova_ta_ivanof
rankivska&objectId=1359661
У Франківську з’явиться FM-радіо нового формату “Urban Space Radio”
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-zyavytsya-fm-radio-novogo-formatuurban-space-radio/
“Тепле Місто” запускає Urban Space Radio
http://trkrai.com/?m0prm=2&m1prm=91&showItem=12974
У Франківську запускають громадське радіо Urban Space Radio
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/07/24/37633/view
Франківчани згодом “ловитимуть” хвилі першого громадського Urban
Space Radio
http://www.galka.if.ua/frankivchani-zgodom-lovitimut-hvili-pershogogromadskogo-urban-space-radio/
В Івано-Франківську запускають перше громадське радіо – Urban Space
Radio
http://typical.if.ua/19151/
“ТЕПЛЕ МІСТО” ЗАПУСКАЄ URBAN SPACE RADIO В ІВАНОФРАНКІВСЬКУ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=82511
Як правильно любити місто
http://zaxid.net/news/showNews.do?yak_pravilno_lyubiti_misto&objectId=1359
348
«Архітектори не дуже зацікавлені в яскравих картинках», – організатори
Школи урбан-студій CANactions
http://ufra.com.ua/podiyi/609-canactions-school.html
Франківці слухали Ренесанс http://gk-press.if.ua/node/23426
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