ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи «Тепле Місто»
 У вересні до команди платформи «Тепле Місто» приєдналася Уляна Країнська, яка буде
працювати з бізнес-партнерами та міжнародними донорами. Перед тим Уляна працювала
в ІТ сфері у Львові: у компаніях SoftServe та Еleks, займаючись спочатку рекрутингом, а
пізніше працюючи з міжнародними партнерами такими, як Microsoft, Oracle, AWS.
 21 вересня платформа «Тепле Місто» оголосила початок конкурсу міських грантів. В
рамках цієї програми «Тепле Місто» надаватиме організаційне сприяння та фінансову
підтримку соціальним проектам та ініціативам, які направленні на сталий розвиток
Івано-Франківська та створюють цінність для його громадян. У першому турі заявлені 4
гранти на суму 10 000 грн кожен. Строк подачі проектів – до 22 жовтня.
 Цілями програми «Міські гранти» є активізація ініціатив, які мають на меті
прогресивний розвиток міста, втілення практичних проектів, що покращують якість
життя у місті, залучення громади до активної участі в процесах розвитку міста.
 Для цього конкурсу були виділені сім тематичних пріоритетів, на які будуть даватися
гранти: міський простір, сучасне мистецтво, спорт, стала мобільність, екологія та
енергоефективність, освіта, розвиток підприємництва.
 Була проведена перша партнерська зустріч, на якій команда «Теплого Міста» розповіла
про найближчі плани. Також метою зустрічі були ближче знайомство партнерів між
собою, та з командою, та неформальне спілкування. Фото звіт можна переглянути за
переходом на https://www.dropbox.com/s/c3ep0hrc4dkewtd/documents-export-2015-1012.zip?dl=0
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом липня у ресторані відбулося 33 події на різні тематики: бізнес, культура,
література, освіта, покази фільмів, презентації в рамках MitOst-фестивалю, концерти.
 У вересні до команди платформи «Тепле Місто» приєднався Дмитро Мельникович, який
буде займатися розробкою пакету франшизи Urban Space 100 для розвитку мережі
закладів на території України. Наразі ведуться перемовини з ініціаторами, які хочуть
відкритий заклад у Києві. Дмитро – юрист за фахом та останнім часом консультує малий
бізнес у питаннях комунікації.
 5 та 6 вересня відбулася презентація проекту Urban Space 100 на форумі Social Camp
Ukraine в Одесі. Це – форум соціального підприємництва, що об’єднує людей із
громадського сектору та волонтерів, які задіяні у розробці інноваційних рішень та у
соціальних ініціативах щодо вдосконалення міського середовища. Платформу «Тепле
Місто» другий рік поспіль запрошують взяти участь у цьому форумі, розкриваючи тему
проекту Urban Space 100, що говорить про актуальність та унікальність такого прикладу
соціального підприємства в Україні.
 8 вересня проект Urban Space 100 також було презентовано на фестивалі «Конструкція» в
Дніпропетровську.

Urban Space Radio
 3 вересня розпочалася кампанія зі збору коштів на всеукраїнському спільнокошті
«Велика Ідея». Бюджет, який необхідно зібрати, - 150000 грн. Кошти направлятимуться
на створення та облаштування скляної радіостудії. На кінець вересня було зібрано
50357,00 грн. Кампанія триватиме до 1 листопада 2015 р.
 Було завершено пошуки радіоведучих. Загалом обирали серед 22 кандидатів, які
надіслали свої резюме та демо-записи. Проводили прослуховування у студії партнерів
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проекту MJoy Radio. У результаті обрали двох радіоведучих, яких буде представлено 17
жовтня.
 Почато закупівлю технічного обладнання для радіостудії.
 Розпочато будівництво радіостудії. А саме було встановлено металевий кований каркас у
ресторані Urban Space 100. Зроблено замовлення на скло.
 Продовжується доповнюватися медійна база новим музичним контентом.
Теплий Арт: розвиток культури
 5 вересня відбулася презентація проекту Теплий Арт на «Конгресі культури східного
партнерства» у Львові. Оскільки ця подія зібрала представників культурного середовища
зі всієї України, це дозволило поширити інформацію та ознайомити менеджерів культури
і зацікавлених осіб із проектами, що втілюються, а також з мистецькими процесами в
Івано-Франківську. Охоплення аудиторії – 50 осіб.
 7 вересня в Urban Space 100 пройшла подія «Коли знаки й звуки однаково важливі», яка
складалась з двох частин. Першою була дискусія про інтердисциплінарність у мистецтві.
До участі були запрошені Юрій Андрухович, гурт Karbido (Польща), Оля Михайлюк
(фестиваль Артполе), Олексій Ворсоба (білоруський гурт PortMone), Влад Креймер та vjгрупа КУБ. Також відбувся аудіо-пластичний перформанс Влада Креймера – музиканта,
який співпрацював з різними артистами, серед яких: Джамала, Мумій Троль, Земфіра.
Цей захід розвинув діалог довкола процесів сучасного мистецтва і дав змогу побачити
перформанс за унікальною системою тілесно-аналогового синтезу SOUDABO. Захід
відвідало 40 осіб.
 Співорганізація допрем’єрного показу фільму «Брати», що пройшов 19 вересня в
кінотеатрі «Космос». Платформа «Тепле місто» стала партнером проекту. Інформація про
платформу активно поширювалась в промо-кампанії. Охоплення аудиторії – 505 осіб.
Фотозвіт можна подивитися тут: https://goo.gl/xzNDnR
 Ведеться активна підготовка до арт-хакатону, що пройде 9-11 жовтня у ІваноФранківську. Арт-хакатон передбачає 36 годин розробки проектів для розвитку міста
спеціалістами різних галузей. Платформа «Тепле місто» є локальним співорганізатором
та партнером події разом з ГО «Гараж Генг» (засновники спільнокошту «Велика Ідея»).
Гарячий спорт
 Триває підготовка до Франківського Півмарафону 2015.
 Для проведення події було залучено ряд спонсорів. Фінансові: Райффайзен Банк Аваль,
МЖК Експрес-24, Прикарпатський Торговий Дім. Подарункові спонсори: магазин
спортивного спорядження «Горгани», Nature’s Sunshine, iLife, Ласощі.
 Було виготовлено фірмової спортивної медалі для учасників півмарафону.
Тепле Веломісто
 В рамках проекту зі встановлення велопарковок у центральній частині міста, який
реалізовується спільно з компанією Uteam, було отримано дозвіл від головного
архітектора міста В. Гайдара на встановлення парковок на пішохідній частині вул.
Незалежності та прилеглих до неї вулиць (31 велостійка) та на пл. Вічевий Майдан і
прилеглих до неї вулиць (28 велостійок). В наявності є 20 шт. готових стійок,
виготовлення решти велопарковок триває.
Школа урбаністики CANactions
 14 вересня в Києві відкрилася перша в Україні школа урбаністики. CANactions School for
Urban Studies – це некомерційна навчальна платформа, яка надає комплексні
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міждисциплінарні знання про місто. Це унікальний для України проект, який,
опираючись на кращий світовий досвід, формує принципово новий підхід до міської
політики і бачення міста в цілому. Фокусом першої студії є Івано-Франківськ.
Партнерами проекту стала платформа «Тепле Місто». У відкритті школи взяли участь
посли Німеччини, Австрії, Нідерландів, Швейцарії, представники США.
 Після двох турів відбору в школу увійшли двоє франківців – архітектори Анна
Пашинська та Андрій Коман.
 З 14 вересня по 4 жовтня проходить перший блок навчання – вступний курс. Відбулось
п’ять дводенних воркшопів, що стосуються креативного мислення, проектного
менеджменту, управління та соціології, цифрової інфраструктури та особливостей
міського простору з такими лекторами, як Miodrag Kuč (Німеччина), Kuba Snopek
(Польша), Сергій Гвоздьов (Україна), Володимир Вахітов (Україна), Liva Dudareva
(Латвія), Eduardo Cassina (Іспанія), Paul McCabe (Ірландія), Andrius Nemickas (США).
 Завершальним етапом вступного блоку був проектний симулятор: «Від дослідження до
проектної пропозиції» з Thomas Stellmach (Німеччина), Urs Thomann (Швейцарія),
впродовж якого учасники школи досліджували арт-завод «Платформа» в Києві та
запропонували стратегічне бачення розвитку, та вирішення поточних проблем локації.
Просування візуального стилю Івано-Франківська
 У вересні франківці поповнили серію «Франківських експедицій» фотографіями з
Франції та Великобританії.
Виїзні резиденції
 15-18 вересня частина команди «Теплого Міста» брала участь у німецько-українському
проекті молодіжного обміну на тему урбаністики і сталого розвитку міст. Проект має
назву «Ми створюємо образ майбутнього для нашого міста – молодь, партисипація і
сталий розвиток міст в Україні, Німеччині і Росії» та фінансується німецьким
благодійним фондом EVZ Stiftung.
 В рамках проекту заплановані дві міждисциплінарні навчальні події на теми урбаністики,
сталого розвитку, участі в громадському житті, прав людини, демократії та миру. Одна з
них відбулася у вересні у Харкові. Другий візит буде здійснено у Берлін у жовтні 2015 р.
Робота з партнерами
 Налагоджено співпрацю з новим спонсором – мережею дитячих навчальних клубів
«АВС».
Медіа підтримка
 У вересні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
1

ТРК "РАІ"

01.09.15

2

ТРК "Вежа"

02.09.15

В Івано-Франківську відбувся кольоровий забіг Sint Color Run
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=13932
Івано-Франківські бігуни розфарбували небо жовто-блакитними кольорами

03.09.15

http://www.vezha.org/ivano-frankivski-biguny-rozfarbuvaly-nebo-zhovto-blakytnymykoloramy-video/
У Франківську створили урбаністичне "прозоре" радіо

3

Інтернет-видання
"Українська Правда
Життя"

http://life.pravda.com.ua/society/2015/09/3/199761/
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4

Газета "Репортер"

04.09.15

У Франківську створили урбаністичне “прозоре” радіо
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-stvoryly-urbanistychne-prozore-radio/
Urban Space Radio збирає кошти на спільнокошті
http://www.galka.if.ua/urban-space-radio-zbiraye-koshti-na-spilnokoshti/

5

Інтернет-видання
"Галка"

04.09.15

6

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

04.09.15

Франківців закликають допомогти у створенні «Urban Space Radio»
http://typical.if.ua/frankivtsiv-zaklykayut-dopomohty-u-stvorenni-urban-space-radio/

7

Інтернет-портал
"telekritika.ua"

06.09.15

В Івано-Франківську створюють онлайн-радіостанцію в громадському ресторані

8

Інтернет-видання
"Фіртка"

07.09.15

http://www.telekritika.ua/rinok/2015-09-06/110881
У центрі Франківська з’явиться онлайн-радіо зі скляною студією

07.09.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=86001
У Франківську з’явиться унікальне онлайн-радіо

07.09.15

http://versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-z-yavitsya-unikalne-onlayn-radio/
В Івано-Франківську з’явиться онлайн-радіо із скляною студією у центрі міста

08.09.15

http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-zyavytsya-onlajn-radio-iz-sklyanoyustudijeyu-u-tsentri-mista/
У Франківську презентували нове урбаністичне радіо

9

10

11

Інтернет-видання
"Версії"
Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"
Інтернет-видання
"Стик"

12

Інтернет-видання
"Фіртка"

08.09.15

http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/09/08/u-frankivsku-prezentuvaly-noveurbanistychne-radio
В Івано-Франківську з’явиться перша в україні склянна радіостудія

13

Інтернет-видання
"Версії"

08.09.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=86130
В Івано-Франківську буде всеукраїнська радіостанція

14

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

08.09.15

http://versii.if.ua/novunu/v-ivano-frankivsku-bude-vseukrayinska-radiostantsiya-foto/
У листопаді запрацює нове радіо - для Франківська та всіх міст України

15

Газета "Репортер"

08.09.15

16

Газета "Галицький
Кореспондент"

08.09.15

http://typical.if.ua/u-lystopadi-zapratsyuje-nove-radio-dlya-frankivska-ta-vsih-mistukrajiny-foto/
Вже 3 листопада у Франківську можна буде почути «Urban Space Radio»
http://report.if.ua/lyudy/vzhe-3-lystopada-u-frankivsku-mozhna-bude-pochuty-urbanspace-radio/
У Франківську презентували проект “Urban Space Radio”

08.09.15

http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-prezentuvaly-proekt-urban-space-radio/
У листопаді запрацює нове радіо - для Франківська та всіх міст України

17

Інтернет-видання
"Галка"

18

ТБ "402 канал"

09.09.15

19

ТРК "РАІ"

09.09.15

20

ТРК "Вежа"

10.09.15

21

ТРК "Вежа"

10.09.15

22

Інтернет-видання
"Курс"

10.09.15

http://www.galka.if.ua/u-listopadi-zapratsyuye-nove-radio-dlya-frankivska-ta-vsihmist-ukrayini-foto/
"Тепле місто" готується до запуску "Urban Space Radio"
https://www.youtube.com/watch?v=yeTpxygNAME
В Івано-Франківську презентували «Urban Space Radio»
http://trkrai.com/?m0prm=2&entry=63&showItem=14138
Презентація нового проекту платформи Тепле Місто – Urban Space Radio
http://www.vezha.org/38935/
В Івано-Франківську з’явиться нова онлайн-радіостанція
http://www.vezha.org/v-ivano-frankivsku-z-yavytsya-nova-onlajn-radiostantsiyavideo/
В Івано-Франківську запускають радіо, яке змінить українські міста

11.09.15

http://kurs.if.ua/articles/v_ivanofrankivsku_zapuskayut_radio_yake_zminyt_ukrainski_
mista_25507.html
Urban Space Radio: «Маємо амбітну, але реальну ціль – стати українським

23

Інтернет-видання
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"UFRA"
24

Інтернет-видання
"Стик"

13.09.15

25

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

15.09.15

26

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

15.09.15

27

Інтернет-видання
"Фіртка"

21.09.15

28

Інтернет-видання
"Стик"

22.09.15

урбаністичним медіа-хабом»
http://ufra.com.ua/podiyi/689-urban-space-radio.html
Urban Space Radio: Місія – зробити радіо національного масштабу і вийти на
міжнародний ринок
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/09/13/urban-space-radio-misiia%E2%80%93-zrobyty-radio-natsionalnogo-masshtabu-i-vyity-n
Urban Space Radio: «Місія – зробити радіо національного масштабу і вийти на
міжнародний ринок»
http://typical.if.ua/urban-space-radio-misiya-zrobyty-radio-natsionalnoho-masshtabu-ivyjty-na-mizhnarodnyj-rynok/
Urban Space Radio: «Місія – зробити радіо національного масштабу і вийти на
міжнародний ринок»
http://www.blitz.if.ua/news/urban-space-radio-misiya-zrobyty-radio-nacionalnogomasshtabu-i-vyyty-na-mizhnarodnyy-rynok.html
Urban Space Radio: маємо амбітну, але реальну ціль – стати українським
урбаністичним медіа-хабом
http://firtka.if.ua/?action=show&id=87258
У Франківську стартувала програма «Міські гранти» від платформи Тепле Місто

29

Інтернет-видання
"Курс"

22.09.15

30

Інтернет-видання
"Фіртка"

22.09.15

31

Інтернет-видання
"Версії"

22.09.15

http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/09/22/u-frankivsku-startuvala-programa%C2%ABmiski-granty%C2%BB-vid-platformy-teple-misto
""Тепле місто" готове грантами підтримати громадські ініціативи ІваноФранківська
http://kurs.if.ua/news/teple_misto_gotovi_grantamy_pidtrymaty_gromadski_initsiatyv
y_mista_26197.html
"Тепле Місто" готове грантами підтримати громадські ініціативи ІваноФранківська
http://firtka.if.ua/?action=show&id=87339
“Тепле місто” фінансово допомагатиме ініціативам з розвитку Франківська

22.09.15

http://versii.if.ua/novunu/teple-misto-finansovo-dopomagatime-initsiativam-zrozvitku-frankivska/
В Івано-Франківську розвиватимуть громадські ініціативи

32

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

33

Газета "Репортер"

22.09.15

34

Інтернет-видання
"Галка"

22.09.15

35

ТРК "РАІ"

22.09.15

36

ОДТРК "Карпати"

22.09.15

37

ОДТРК "Карпати"

22.09.15

38

ОДТРК "Карпати"

23.09.15
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Інтернет-видання
"Паралелі"

23.09.15

40

Ресурсний центр
ГУРТ

23.09.15

41

Інтернет-видання
"Курс"

23.09.15

42

ТРК "Вежа"

23.09.15

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-rozvyvatymut-hromadski-initsiatyvy-foto/
У Франківську стартували «Міські гранти» від «Теплого міста»
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-startuvaly-miski-granty-vid-teplogo-mista/
У Франківську заоохочують створювати проекти, які розвиватимуть місто
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-zaoohochuyut-stvoryuvati-proekti-yakirozvivatimut-misto/
У Франківську стартували «Міські гранти» від «Теплого міста»
http://trkrai.com/?m0prm=2&entry=105&showItem=14469
«Тепле Місто» розпочала програму «Міські гранти»
http://goo.gl/L4wyl6
Розпочався прийом анкет для участі у конкурсі "Міські гранти"
http://goo.gl/CDLR4F
"Міські гранти" від платформи "Тепле місто"
http://goo.gl/zjRJn3
"Тепле Місто" розпочала програму "Міські гранти"
http://paralleli.if.ua/news/57946.html
Грантова програма "Міські гранти" на підтримку сталого розвитку ІваноФранківська
http://gurt.org.ua/news/grants/28663/
Через вибори "Тепле Місто" позбулося Віктора Загреби
http://kurs.if.ua/news/cherez_vybory_teple_misto_pozbulosya_viktora_zagreby_26309
.html
Платформа «Тепле місто» оголосила конкурс на участь у програмі «Міські

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

гранти»
http://www.vezha.org/platforma-teple-misto-ogolosyla-konkurs-na-uchast-u-programimiski-granty-video/
"Міські гранти"
http://odtrk.if.ua/2015/09/24/aktualna-tema-281/
Загреба залишає команду “Теплого Міста”, бо йде на місцеві вибори
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ОДТРК "Карпати"

24.09.15

44

Інтернет-видання
"Фіртка"

24.09.15

45

Газета "Репортер"

24.09.15

46

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

24.09.15

47

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

24.09.15

48

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

25.09.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=87505
Загреба залишає команду “Теплого Міста”, бо йде на місцеві вибори. Платформа
наголошує на своїй аполітичності
http://report.if.ua/polityka/zagreba-zalyshaye-komandu-teplogo-mista-bo-jde-namiscevi-vybory-platforma-nagoloshuye-na-svoyij-apolitychnosti/
Франківський активіст пожертвував "Теплим містом" заради місцевих виборів
http://www.blitz.if.ua/news/frankivskyy-aktyvist-pozhertvuvav-teplym-mistom-zaradymiscevyh-vyboriv.html
Франківський велоактивіст та учасник платформи “Тепле місто” Віктор Загреба
подався в політику
http://stanislavske.tv/frankivskyj-veloaktyvist-ta-uchasnyk-platformy-teple-mistoviktor-zahreba-podavsya-v-polityku/
Франківський активіст Віктор Загреба пояснив, чому йде на вибори

25.09.15

http://stanislavske.tv/frankivskyj-aktyvist-viktor-zahreba-poyasnyv-chomu-jde-navybory/
3 листопада Urban Space Radio виходить на щоденне мовлення
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Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

http://typical.if.ua/3-lystopada-urban-space-radio-vyhodyt-na-schodenne-movlennyavideo/

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

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

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

