ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЛИСТОПАД 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 У листопаді у Києві відбувся ІV Форум розвитку громадянського суспільства, який
організовує ІСАР Єднання. Платформа «Тепле Місто» була вдруге запрошена взяти
участь у форумі з власними виступами та історіями успіху.
 Платформа «Тепле Місто» запросила організацію KidIT (інтенсивний 10-годинний курс
«Візуальне програмування на базі ScracthJr» для дітей) в Івано-Франківськ та
організувала зустріч з керівниками ІТ-компаній міста, які зацікавлені створювати умови
для відкриття освітньої програми у Івано-Франківську наступного року.
 23 листопада платформа «Тепле Місто» разом з Івано-Франківським IT кластером
організували зустріч з компанією Microsoft Ukraine. Були проведені лекції для студентів
в усіх університетах міста, а також зустріч з ІТ-професіоналами в ресторані Urban Space
100. Темою зустрічей були технології та стартапи, як Microsoft може підтримувати
розробників. Ця подія актуальна для розвитку ІТ освіти та застосування і розвитку
технологій у нашому місті.
Громадський ресторан Urban Space 100
▪ Протягом листопада у ресторані відбулося 34 події: лекції на теми кар’єри та бізнесу,
технологій, літератури, вечірка-відкриття Urban Space Radio а також концерти
українських гуртів та мандрівний фестиваль документальних фільмів про права людини
Docudays.
▪ 23 листопада 2015 р. Дмитро Мельникович, менеджер з розвитку Urban Space 100,
виступав в Impact Hub Odessa на бізнес-форумі «Розширяючи можливості» з доповіддю
про Urban Space 100. Подію організовано Програмою розвитку ООН в рамках проекту
«Оперативне реагування на соціально-економічні проблеми внутрішньо переміщених
осіб в Україні», що реалізується за підтримки уряду Японії в партнерстві з урядом
України. Бізнес-форум був присвячений встановленню і розвитку зв'язків між
підприємцями різних бізнес-кіл Одеси та Донбасу, які тепер працюють в Одеському
регіоні. Завдання форуму – створення умов для неформального спілкування, пошуку
партнерів та інвесторів і налагодження нових ділових зв'язків.

Програма «Міські ґранти»
▪ Проведено другий етап конкурсу «Міські ґранти», що полягав у співбесіді Експертної

▪

▪

ради конкурсу з керівниками (або представниками) проектів, котрі увійшли до короткого
списку конкурсу. В другому етапі взяли участь експерти Віктор Кімакович, Ірина
Стецевич, Сергій Фіцак, Юлія Ляхович, Рита Женчук. Всього проведено 9 співбесід.
Експертною радою визначено 5 проектів-переможців конкурсу:
1) Інформаційний ресурс подій Івано-Фракнівська Nevdoma (проект ініціативної
групи «Nevdoma», сума фінансування 2760 грн.)
2) Мистецький проект, котрий супроводжується вдосконаленням інтер’єру
муніципального Центру Сучасного Мистецтва в Івано-Франківську (художник
Євген Самборський, сума фінансування 10 000 грн.)
3) Висвітлення інноваційних практик у сфері розвитку міста і сучасної освіти
(громадська організація «УФРА», сума фінансування 7240 грн.)
4) Інформаційно-просвітницька кампанія «Попередимо біду» (благодійна
організація «Благодійний фонд «Ти-Ангел», сума фінансування 10 000 грн.)
5) Mетаморфоза, (колектив Mime Wave Ukraine, сума фінансування 10 000 грн.)
Проведено особисту комунікацію з керівниками проектів або відповідальними особами.
Узгоджено терміни активних етапів проекту, отримано необхідну інформацію для
проведення банківських розрахунків (свідоцтва про реєстрацію ГО, дозволи).

Urban Space Radio
▪ 4 листопада 2015 р. Urban Space Radio вперше вийшло у прямий ефір.
▪ Протягом листопада було записано 37 інтерв'ю (у ранкових ефірах та окремих записах).
Їх можна прослухати у вільному доступі на каналі Радіо у MixCloud
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio. Гості ефірів: громадські активісти,
менеджери,
підприємці,
музиканти,
куратори
проектів
(локальних
та
загальноукраїнських), кінорежисери, публіцисти, активісти у сферах культури та
неформальної освіти.
▪ 7 листопада у громадському ресторані Urban Space 100 відбулася вечірка з нагоди
успішного завершення кампанії радіо на Спільнокошті та старту прямих ефірів. Фотозвіт
з події можна подивитися тут: https://goo.gl/vtwrRe
▪ Завдяки нашим партнерам, компанії Webmil, у листопаді було запущено бета-версію
сайту http://urbanspaceradio.com
▪ Цілодобовий стрім та музичне наповнення забезпечують наші партнери MJoy
Multimedia, на платформі яких також можна слухати радіо http://mjoy.ua/radio/urbanspace-radio/

Dance with APACHECREW
 З метою започткування культурних танцювальних подій всеукраїнського та
міжнародного рівня у Івано-Франківську ми організовуємо вікенд «Dance with
APACHE». Це – дводенний фестиваль сучасного танцю за участі однієї з кращих
українських команд APACHECREW. Проект прагне детонувати розвиток сучасної
танцювальної сцени міста. Фестиваль відбудеться 19-20 грудня.
 Під час вікенду з APACHECREW будуть організовані кілька подій: вистава
MEGAPOLIS, майстер-класи для дітей у танцювальних школах міста, перформанси та
відкриті творчі зустрічі з режисером-постановником та командою.
 На виставу ми подаруємо 100 квитків у перших рядах дітям з усіх танцювальних шкіл
Івано-Франківська. Мета організації таких вистав – у тому, щоб подібні перформанси
стали прикладом і натхненням для молодих танцюристів. Такі заходи необхідні для
розуміння та підвищення зацікавленості сучасним мистецтвом.
 25 листопада «Тепле Місто» вийшло з цим проектом на Спільнокошт з метою зібрати
частину коштів для проведення фестивалю. На кінець місяця було зібрано практично
20% бюджету.

Школа урбаністики CANactions
▪ 4 листопада в CANactions School for Urban Studies почався BLOCK #3 – розробка міської
конституції міста Івано-Франківськ під кураторством Andrius Nemickas / Сполучені
Штати та Urs Thomann / Швейцарія.
▪ 5-6 листопада відбувся воркшоп зі SWAT TOWS аналізу для Івано-Франківська:
розробка стратегічного бачення та візії для міста під кураторством Stefan Roschi /
Швейцарія та Carla Coester / Швейцарія.
▪ 16-17 листопада відбувся містобудівельний воркшоп зі стратегій розвитку міста з Han
van de Wetering / Нідерланди.
▪ 24-28 листопада були розроблені тактичні заходи для Франківська під кураторством
Miodrag Kuč / Німеччина.
Тепле Веломісто
▪ В рамках проекту «Велопарковка» погоджено проект встановлення велопарковок
департаментом архітектури та головним архітектором міста на локації площа Ринок.
Найближчим часом плануємо встановити 22 парковки.

Проект «Вивіски»
▪ Були розроблені макети наступних вивісок:
1) Друкарня DPI, вул. Галицька, 64А

2) Офісний центр, вул. Галицька, 67

Медіа підтримка
▪ У листопаді про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
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Інтернет-видання "Версії"

02.11.15

2

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

04.11.15

3

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

04.11.15

4

Інтернет-видання "Вікна"

04.11.15

Незабаром стартує ефір франківського радіо нового формату
http://versii.if.ua/novunu/nezabarom-startuye-efir-frankivskogo-radio-novogoformatu/
У суботу UrbanSpaceRadio проведе радіо марафон по стартапу у прямому
ефірі
http://stanislavske.tv/u-subotu-urbanspaceradio-provede-radio-marafon-postartapu-u-pryamomu-efiri/
В Івано-Франківську запустили перше в Україні урбаністичне радіо
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-zapustyly-pershe-v-ukrajiniurbanistychne-radio/
Сьогодні відбувся перший ефір Urban Space Radiо

http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/11/04/43674/view#ad-image-6
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Інтернет-портал
"franyk.com"

04.11.15
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Інтернет-видання Фіртка

04.11.15
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Інтернет-видання "Курс"

04.11.15
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Інтернет-видання "Стик"

04.11.15

9

Інтернет-видання "Версії"

04.11.15

10

Інтернет-видання "Версії"

04.11.15

11

Газета "Галицький
Кореспондент"

04.11.15

12

Галицький Кореспондент

04.11.15

13

ТРК "РАІ"

04.11.15

14

ТБ "402 канал"

04.11.15

15

Інтернет-видання "Галка"

04.11.15

16

Інтернет-видання "Галка"

04.11.15

17

"Типовий ІваноФранківськ"

04.11.15

18

"Типовий ІваноФранківськ"

04.11.15

19

Газета "Репортер"

04.11.15

20

Газета "Репортер"

04.11.15

21

ТРК "Вежа"

04.11.15
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Інтернет-портал Велика
Ідея

05.11.15

23

Інтернет-видання "Стик"

07.11.15

24

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

08.11.15

У Франківську запрацювало перше в Україні урбаністичне радіо
http://franyk.com/fullnews/195722
Перше в Україні інтерактивне Urban Space Radio вийшло в прямий ефір
http://firtka.if.ua/?action=show&id=91037
В Івано-Франківську стартувало Urban Space Radio
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_startuvalo_urban_space_radio_2869
9.html
У Франківську стартувало радіо нового покоління — Urban Space Radio
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/11/04/u-frankivsku-startuvaloradio-novogo-pokolinnia-%E2%80%94-urban-space-radio
Стартували: як в Івано-Франківську розпочало мовлення Urban Space
Radio
http://versii.if.ua/novunu/startuvali-yak-v-ivano-frankivsku-rozpochalomovlennya-urban-space-radio-foto/
4 листопада у Франківську запрацювало «Urban Space Radio»
http://versii.if.ua/novunu/4-listopada-u-frankivsku-zapratsyuvalo-urban-spaceradio/
Учасники “Urban Space Radio” поділилися враження після першого ефіру
http://gk-press.if.ua/uchasnyky-urban-space-radio-podilylysya-vrazhennyapislya-pershogo-efiru/
“Urban Space Radio” розпочало своє мовлення в Івано-Франківську
http://gk-press.if.ua/urban-space-radio-rozpochalo-svoye-movlennya-v-ivanofrankivsku/
На хвилі Urban Space Radio
https://www.youtube.com/watch?v=PK55bX9QHPM
В Івано-Франківську запрацювало "Urban space radio"
https://www.youtube.com/watch?v=MmC37LtW8fM
У Франківську запрацювало Urban Space Radio
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-zapratsyuvalo-urban-space-radio-foto/
Перше урбаністичне радіо Urban Space Radio сьогодні розпочинає
мовлення
http://www.galka.if.ua/pershe-urbanistichne-radio-urban-space-radio-sogodnirozpochinaye-movlennya/
Тарас Малий розповів, про що і для кого мовитиме Urban Space Radio у
Франківську
http://typical.if.ua/taras-malyj-rozpoviv-pro-scho-i-dlya-koho-movytymeurban-space-radio-u-frankivsku-foto/
В Івано-Франківську запрацювало прозоре «Urban Space Radio»
http://typical.if.ua/25248/
Тарас Малий розповів, про що і для кого мовитиме Urban Space Radio у
Франківську
http://report.if.ua/rozvagy/taras-malyj-rozpoviv-pro-shcho-i-dlya-kogomovytyme-urban-space-radio-u-frankivsku-foto/
В Івано-Франківську запрацювало прозоре «Urban Space Radio»
http://report.if.ua/rozvagy/v-ivano-frankivsku-zapracyuvalo-prozore-urbanspace-radio/
Всеукраїнське Urban Space Radio розпочало мовлення в громадському
ресторані Івано-Франківська
http://www.vezha.org/vseukrayinske-urban-space-radio-rozpochalomovlennya-v-gromadskomu-restorani-ivano-frankivska-video/
Співзасновниця «23 ресторани»: Всі заклади, які ми відкриваємо, ми
робимо на сто років
https://biggggidea.com/practices/1496/
В Івано-Франківську святково відкрили Urban Space Radio
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/11/07/v-ivano-frankivskusviatkovo-vidkryly-urban-space-radio
У Франківську відкриття першого в Україні урбаністичного радіо
відзначили вечіркою
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Інтернет-видання "Версії"
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Газета “Репортер”
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Інтернет-видання "Бріз"
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Інтернет-видання "Курс"

27.11.15
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Інтернет-видання "Курс"
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Інтернет-видання "Стик"
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"Фіртка"

30.11.15

37

Інтернет-видання "Версії"
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ТБ "402 канал"
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Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

30.11.15
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"Stanislavske.tv"
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http://stanislavske.tv/u-frankivsku-vidkryttya-pershoho-v-ukrajiniurbanistychnoho-radio-vidznachyly-vechirko-fotovideo/
У Франківську пройшло урочисте відкриття Urban Space Radio
http://versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-proyshlo-urochiste-vidkrittya-urbanspace-radio-foto/
У Франківську відкриття першого в Україні урбаністичного радіо
відзначили вечіркою
http://typical.if.ua/u-frankivsku-vidkryttya-pershoho-v-ukrajiniurbanistychnoho-radio-vidznachyly-vechirko-foto/
В конкурсі "Міські Гранти" від платформи "Тепле Місто" визначено
п'ятьох переможців
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/11/11/v-konkursi-miski-granty-vidplatformy-teple-misto-vyznacheno-piatokh-perem
Нью-Йорк, Лондон, Відень. Як Івано-Франківськ стає центром тяжіння
http://firtka.if.ua/?action=show&id=92202
“Наш орієнтир – Нью-Йорк, Лондон, Відень”. Як Івано-Франківськ стає
центром тяжіння. Інтерв’ю
http://stanislavske.tv/nash-orijentyr-nyu-jork-london-viden-yak-ivanofrankivsk-staje-tsentrom-tyazhinnya-intervyu-fotovideo/
П’ять причин почати бігати: Інструктаж від Сергія Караванця
http://kurs.if.ua/articles/p_yat_prychyn_pochaty_bigaty_instruktazh_vid_sergi
ya_karavantsya_29752.html
“Ми підтримуємо стартапи на всіх етапах”, – франківцям розповіли про
нові можливості від Microsoft Україна
http://report.if.ua/lyudy/my-pidtrymuyemo-startapy-na-vsih-etapahfrankivcyam-rozpovily-pro-novi-mozhlyvosti-vid-microsoft-ukrayina-foto/
Презентація проекту “Dance with APACHE”
http://briz.if.ua/32628.htm
"Тепле місто" хоче танцями вилікувати Франківськ
http://kurs.if.ua/news/teple_misto_hoche_tantsyamy_pozbavyty_frankivsk_vid
_prostatytu_29980.html
У Франківськ приїде один із найпопулярніших українських колективів
сучасного танцю "APACHECREW"
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsk_pryide_odyn_iz_naypopulyarnishyh_ukrain
skyh_kolektyviv_suchasnogo_tantsyu_apachecrew_30120.html
У Франківську відбудеться дводенний фестиваль сучасного танцю
http://styknews.info/novyny/kultura/2015/11/30/u-frankivsku-vidbudetsiadvodennyi-festyval-suchasnogo-tantsiu
В Івано-Франківську збирають кошти для проведення дводенного
фестивалю сучасного танцю
http://firtka.if.ua/?action=show&id=93230
У Франківську планують провести дводенний фестиваль сучасного
танцю
http://versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-planuyut-provesti-dvodenniy-festivalsuchasnogo-tantsyu/
Івано-Франківськ готується до грандіозного танцювального фестивалю
https://www.youtube.com/watch?v=QvshSjroP6M
Мешканців Івано-Франківська кличуть на великий танцювальний вікенд
http://www.blitz.if.ua/news/meshkanciv-ivano-frankivska-klychut-na-velykyytancyuvalnyy-vikend.html
Один з найкращих танцювальних колективів України APACHECREW
відвідає Франківськ
http://stanislavske.tv/odyn-z-najkraschyh-tantsyuvalnyh-kolektyviv-ukrajinyapachecrew-vidvidaje-frankivsk/
19-20 грудня в Івано-Франківську відбудеться танцювальний фестиваль
http://gk-press.if.ua/19-20-grudnya-v-ivano-frankivsku-vidbudetsyatantsyuvalnyj-festyval/

