ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА СІЧЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Програма «Міські Ґранти»
 Підписано договір про програму реалізації «Міські Ґранти».
 На даному етапі надано повне фінансування (згідно з кошторисом) 4-м з 5-ти проектів.
 Три проекти розпочали підготовку до активної фази:
Мистецький проект з вдосконалення інтер’єру муніципального Центру Сучасного
Мистецтва в Івано-Франківську;
Інформаційно-просвітницька кампанія «Попередимо біду»;
Відкритий театр «Mетаморфоза».
Громадський ресторан Urban Space 100
 20 січня відбулись чергові загальні збори засновників ресторану.
 Після обговорень всіх проектів, які надійшли учасникам, вирішили підтримати 5
проектів, що будуть реалізовані у 2016 р.:
«Лабораторія Друзів» – проект буде побудовано на творчій роботі з вихованцями
Івано-Франківського притулку для неповнолітніх. Діти будуть залучені до спільних творчих
занять-пленерів, на основі яких буде створено спільну виставку, що відбудеться в закладі, де
вони вчаться та проживають. З дітьми співпрацюватиме група художників, які у проекті
будуть такими самими повноцінними учасниками занять, пленерів і підсумкової виставки, як
і діти.
«День вуличної музики» – велике музичне свято, що відбудеться у травні. Цей
фестиваль проводиться у Івано-Франківську вже втретє. Минулого року на святі були
присутні близько 150 музикантів як з Івано-Франківська, так і з інших міст.
Анімаційна інсталяція «Бігаємдобога», автор – Ярема Стецик – невелике
анімаційне соціальне відео, що буде транслюватися у центральній частині міста біля міської
Ратуші.
Соціальний проект «Дім Сірка» – волонтери організації проведуть масштабну
соціальну кампанію з прилаштування безпритульних тварин у домівки.
Шкільний турнір з футзалу – спортивні змагання для футбольних команд шкіл
міста, які щороку організовує ГО НФК «Ураган». В рамках цього проекту буде
профінансовано конкурс творчих робіт для дітей.
 Протягом січня у ресторані відбулося 13 подій, серед яких: презентація старого відео
Івано-Франківська 1962-1978 рр., мережевий візит Active Citizens від British Council Ukraine в
рамках Active Citizens Design Thinking Workshop в Івано-Франківську, а також кінопокази
художніх та документальних фільмів, презентація книжок та музичні концерти.
 Юридичним партнером компанією «Lex Consulting» було підготовлено пакет документів
франшизи Urban Space, що здійснюється в рамках програми розвитку соціального
підприємництва Urban Space Global.
Urban Space Radio
▪ У січні було проведено дві робочі зустрічі у Львові разом з партнерами MJoy Multimedia:
було напрацьовано новий формат ранкового ефіру та значно розширено музичну базу
українських виконавців та гуртів (загалом 712 музичних треків).
▪ Протягом місяця було проведено 17 записів інтерв’ю (частина з них – у Києві та Львові).
Подкасти записів, а також записи усіх нових рубрик можна прослухати у вільному доступі на
каналі у MixCloud https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio. Серед них:
▪ «Urban Vox»: гості та працівники ресторану Urban Space 100 відповідають на різні
запитання кореспондентів радіо;
▪ «Urban Talks»: розмови з ініціативами, що працюють у сферах урбаністики, освіти та
культури;
▪ «Звуки міста»: авторська рубрика ведучої Наталі Єрьоменко про міста та музику, що була
про них написана.

▪ За період 28.12.2015-28.01.2016 найбільша частка слухачів у відсотках у наступних
містах: Київ - 23%, Львів - 21%, Івано-Франківськ - 18%.

Теплий Арт
 27 січня відбулася лекція про мистецтво ХХ століття «Меланхолія мікроутопії», яку
прочитав Олександр Сушинський – куратор проектів Лабораторії Естетичних Досліджень
(Львів). На лекції говорили про історію та різні напрями мистецтва, їх взаємовплив та проекцію
на сучасність з прикладами робіт митців. Також відбулася відкрита дискусія у форматі
запитання-відповіді. Лекція пройшла у вільному просторі «Станція». Захід відвідали близько 45
людей. Фотозвіт можна передивитися тут: https://goo.gl/BbJdkx.
 Було записано інтерв’ю з Олександром Сушинським на Urban Space Radio, де він
розповів про свої культурні проекти. Запис інтерв’ю можна послухати за посиланням:
https://goo.gl/EthF6u.

Проект «Вивіски»
 Було розроблено макети двух вивісок:
- «Візовий центр», вул. Залізнична, 39

- Ресторація «Світлиця Мулярова», вул. Чорновола, 5

Тепле Веломісто
 Для проекту «Велошкола 2016» розпочато набір тренерів та спікерів. Проект
реалізується з метою навчання іванофранківців безпечно та з дотриманням правил дорожнього
руху керувати велосипедом, а також для розвитку велоруху у місті. Це вже друга школа, що
організовується в рамках проекту «Тепле Веломісто», перша проходила у квітні 2015 р.
 Станом на кінець місяця було отримано 14 заявок, що є високим результатом.
 Надалі з кандидатами буде проведено освітню роботу та підготовку їх до проведення
занять.
 Друга «Велошкола» запланована на період квітень-серпень 2016 р.

Робота з партнерами:
 30 січня відбулася панельна дискусія для партнерів платформи «Тепле Місто» на тему:
«Світ для Франківська, Франківськ для світу». Серед доповідачів були:
Євген Гібовицький – експерт з довготермінових стратегій та є учасником
Несторівської експертної групи (розробка візії України 2025), Унівської експертної групи
(візія Львова 2025), Дніпропетровської групи DYB (стратегія 2030), ініціатором та експертом
групи із розробки стратегії для Киргизстану.
Володимир Шейгус – керівник БО «ІСАР Єднання».
Тарас Павлусь – менеджер розвитку бізнесу Procter & Gamble.
Володимир Воробей – директор PPV Knowledge Networks Economy Development
Agency.
Юля Тичківська – Віце-президент школи економіки, співзасновниця ВУМ.
 Налагоджено співпрацю з новими партнерами:
- Спонсори: ресторан «Галицька Кухня».
Медіа підтримка
 У січні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
1

Інтернет-видання "Стик"

08.01.16

2

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

08.01.16

3

Інтернет-видання "Курс"

09.01.16

4

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

09.01.16

5

Інтернет-видання "Галка"

25.01.16

6

Інтернет-видання
"Фіртка"

25.01.16

7

Інтернет-видання "We love
UA"

30.01.16

Як у Франківську отримати гроші на втілення некомерційного проекту
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/01/08/iak-u-frankivsku-otrymatygroshi-na-vtilennia-nekomertsiinogo-proektu
«Urban» тримає планку

http://typical.if.ua/urban-trymaje-planku/
Франківців закликають поборотися за гранти
http://kurs.if.ua/news/frankivtsiv_zaklykayut_poborotysya_za_granty_32246.h
tml
Гранти чекають на найкращі проекти розвитку Івано-Франківська

http://typical.if.ua/hranty-chekayut-na-najkraschi-proekty-rozvytku-ivanofrankivska/
В Івано-Франківську запрацює велошкола – активісти шукають тренерів
та волонтерів
http://www.galka.if.ua/v-ivano-frankivsku-zapratsyuye-velo-shkola-aktivistishukayut-treneriv-ta-volonteriv/
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ШУКАЮТЬ ВЕЛОТРЕНЕРІВ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=97664
«Атмосфера маленького, але цікавого нам міста» в ефірі Urban Space
Radio
http://weloveua.com/ua/atmosfera-malenkogo-no-interesnogo-nam-goroda-vefire-urban-space-radio/

