ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА КВІТЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 У квітні платформа «Тепле Місто» вперше організувала «День обміну досвідом». Мета
події – об’єднати велику кількість запитів, що надходять ззовні, та організувати семінар,
презентації та екскурсію у Івано-Франківську, щоб поділитися досвідом реалізації певних
проектів «Теплого Міста» (теми формуються відповідно до питань учасників). У квітневому
«Дні обміну досвідом» взяло участь 6 людей: члени громадської організації та підприємці із м.
Суми. Наступна подія планується на 20 травня.

Громадський ресторан Urban Space 100
 20 квітня відбулися чергові загальні збори засновників ресторану.
 Після обговорень представлених проектів було вирішено підтримати 7 проектів, що
будуть реалізовані у 2016 р.:
- «Ігровий майданчик – крок до здійснення дитячих мрій» (перший модуль) – створення на
території обласної дитячої лікарні (вул. Коновальця) ігрового майданчика та ігрової зони, що
адаптована потребам звичайних дітей та дітей з обмеженими фізичними можливостями.
- LED інсталяція «Пісня дерев» – візуальнозвукова інсталяція в одному із скверів міста.
- Видання коміксу «Франек, добрий ранек!» – проект, що базується на аналітичних
результатах школи урбаністичних досліджень CANactions у ІваноФранківську. Кошти з продажу
примірників направлятимуться на реалізацію проекту громадського простору у ІваноФранківську, що буде обраний громадою міста.
- Встановлення стаціонарного (бетонного) тенісного столу для школярів СШ № 11, що
забезпечить цікаве проведення перерв у школі, згуртує дітей займатися спортом, буде
використовуватися також на уроках фізичної культури.
- Проект «Дізнайся свою групу крові!», що здійснюється з метою пропагування свідомого
безоплатного донорства крові серед широкого кола людей міста ІваноФранківська.
- Часткове фінансування видання антиутопії Олдоса Гакслі «О, прекрасний новий світ» в
рамках проекту «Вавилонська бібліотека».
- Проведення
хакатону
з
розробки
проекту
сучасного,
привабливого,
багатофункціонального скверу на вулиці Січових Стрільців (біля приміщення друкарні).

 Протягом квітня в Urban Space 100 відбулося 23 події в основному культурного
спрямування: презентації книжок, концерти, кінопокази, а також декілька ІТ подій, що вже
щомісячно відбуваються у громадському ресторані.

Urban Space Radio
 У квітні на Urban Space Radio з'явилася нова рубрика, в якій звучить музика міжнародних
виконавців. «500 Alternative Songs of All-Time» покликана розширювати музичні горизонти і
знайомити слухачів із найкращими прикладами світового «інді». Вона виходить у ефір 24 рази
на день. При цьому концепція радіо залишається незмінною: акцент – на українській сучасній
музиці.
 Також серед новинок – авторська програма Павла Нечитайла, лідера гурту Zapaska, –
Urban World. Автор мандрує світом і розповідає про музику, яка добре пояснює культуру і
традиції народів, а також причини їх розвитку чи занепаду. В ефірі щосереди о 20:00, з
повтором щосуботи о 12:00.
 Продовжується робота над програмами, що були створені раніше:
Monday Talks – інтерв’ю з гостями студії на теми: міська культура, освіта, сучасне
мистецтво та розвиток міст. Виходить щопонеділка о 16:00. Записи – за посиланням:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/monday-talks
Urban Playlist – музична програма Тараса Малого про нові імена української
музичної сцени, цікаві музичні релізи та анонси важливих культурних подій. В ефірі –
щочетверга о 20.00 з повтором у неділю о 17.00. Записи – за посиланням:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/urban-playlist
«A-Side» – авторська музична програма Костянтина Почтаря (Postman), вокаліста
та гітариста групи 5 Vymir, про музику епохи 60-х – експериментальну та революційну. В
ефірі – щовівторка о 20.00, з повтором у суботу о 22.00. Записи – за посиланням:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/a-side
Рубрика «Urban Vox» – розмови з гостями Urban Space 100 на соціально важливі
теми. Виходить чотири рази на день, по буднях.

Програма «Міські Ґранти»
 18 квітня оголошено другий конкурс програми «Міські Ґранти». Збільшено загальну
суму ґрантового фонду – до 50 тис. грн., тобто один переможець може отримати фінансування у
розмірі до 12 500 грн.
 Тематичні пріоритети другого конкурсу проектів залишаються незмінні:
Міський простір: міське середовище, вуличні меблі, зелені зони, дружність міста
для всіх груп мешканців;
Сучасне мистецтво: події, виставки, мурали, перформанси, просвітницькі проекти
Гарячий спорт: вуличний спорт, масовий спорт, рекреаційні активності в місті;
Стала мобільність: велосипедний рух, пішохідний рух, громадський транспорт;
Екологія та енергоефективність міста, його будинків та мешканців;
Прогресивна освіта: неформальна, альтернативна, сучасна, практична, а також
ініціативи, пов’язані зі змінами традиційної системи освіти;
Розвиток прогресивного підприємницва: проекти, направлені на активізацію в
бізнес-середовищі міста інтелекту, спроможності, сталості та взаємодії з іншими.
 Фонд програми «Міські Ґранти» повністю сформований завдяки підтримки бізнеспартнерів платформи «Тепле Місто».
 Прийом заявок триватиме до 18 травня.
Програма «Теплий Арт»
 Відбулося дві лекції з курсу про мистецтво ХХ - поч. ХХІ ст.: про радянський авангард і
фотостратегії ХХ ст. з куратором Олександром Сушинським. Аудиторія лекторію 10-13 людей.
Цикл лекцій відбувається з 19 березня та дає змогу вивчати історію та теорію мистецтва.
 Подано заяву у Польський Інститут в Києві на отримання ґранту на підтримку проекту
Павела Альтгамера «Намет духів».

Розвиток урбаністики
 Відбувся запуск публічної групи у фейсбуці, що присвячена ревіталізації промислових
зон (на прикладі заводу «Промприлад») https://goo.gl/09jepC. У цій групі відбувається публічне
обговорення можливих сценаріїв та публікація останніх оновлень аналітичної роботи над
об’єктом Промприлад.
 Розпочато та переведено в стадію попередніх переговорів процес з підтримки цього
проекту незалежними західними експертизами.
 Надано аналітичну підтримку ініціативній групі з оновлення скверу на вул. Січових
Стрільців, 78 перед будівлею друкарні. Першою стадією проекту стало отримання ґранту від
Urban Space 100 на проведення хакатону з формування сценаріїв майбутнього розвитку об’єкту.
Платформою «Тепле Місто» надається організаційна та програмна підтримка у проведенні
хакатону, що запланований на 14-15 травня 2016 року.
 Встановлено попередню домовленість із власниками дворику на вул. Шевченка, 3 на
подальшу розробку сценарію з оновлення його зовнішнього виду. Розроблена візія та етапності
виконання робіт оновлення дворику.
Проект «Вивіски»
 На кінець місяця 15 запитів на створення макетів вивісок знаходяться у розробці.
 Була написана аналітична стаття про приклади правильних вивісок у Івано-Франківську.
Метою статей є поширення інформації про такі вивіски, які зроблені згідно з правилами
оформлення та встановлення, а також пояснень, що акуратна невелика вивіска привертає увагу
потенційних клієнтів більше, ніж велика, як прийнято вважати. Читати статтю повністю можна
за
посиланням:
http://warm.if.ua/uk/news/pryklady-pravylnykh-vyvisok-u-ivano-frankivskuchastyna-1
 Було розроблено візуальну пропозицію вивіски для готелю «Станіславів», вул.
Чорновола, 7:

Програма «Тепле Веломісто»
 2 квітня в Urban Space 100 відбувся «Міський Велофорум», де виступили 7 доповідачів
серед яких: Асоціація Велосипедистів Києва та Львівська Асоціація Велосипедистів. Також
відбулася презентація місцевого бізнесу, який здійснює свою діяльність безпосередньо на
велосипеді. Однією із найцікавіших доповідей був виступ громадського активіста Віктора
Загреби, який розповів про поліцію та можливість створення велопатрулів. На «Велофорумі»
були присутні представники івано-франківської поліції, які також прокоментували це. Всього у
події взяло участь 35 людей.
 Записано спільне інтерв'ю координатора партнерських та волонтерських програм
Асоціації Велосипедистів Києва та координатора програми «Тепле Веломісто» на Urban Space
Radio, яке можна послухати за посиланням: http://bit.ly/1NS4u2h
 За програмою проекту «Велопарковка» отримано нові запити від компаній «Агенція
іноземних мов «Руна» та «МТБ Байк». Для них були розроблені макети велостійок та почато
розробку проектів, які надалі будуть направлені на погодження встановлення засіданням
безпеки руху.
 17 квітня відбулося заняття першої «Велошколи» у 2016 році. Учасниками стали 7
новачків, які за час навчання змогли опанувати теоретичні та практичні навички їзди на
велосипеді у міському середовищі.
 У рамках спільного проекту програми «Тепле Веломісто» та газети «Репортер»
опубліковано перше інтерв'ю із циклу статей про велорух. Героєм першої статті став Сергій
Хмельовський – співзасновник проекту бази крадених велосипедів BackMy.Bike, за допомогою
якого можна знайти велосипед, що його було вкрадено. Мета журналістського проекту –
популяризувати велосипед як постійний транспорт серед мешканців міста на власному ж
прикладі його жителів. Матеріал можна почитати за посиланням: http://bit.ly/1WFfqY0

Програма «Гарячий Спорт»
 Продовжується робота над підготовкою до третього Франківського Півмарафону, а саме:
розробляється загальна стратегія проекту, відбулося оновлення команди, що тепер діятиме під
керівництвом Ігора Крицака, налагоджується співпраця з теперішніми та потенційними
партнерами (проїзд учасників, поліграфія, розробка сайту, оновлення логотипу Півмарафону).
 Погоджено співпрацю з «Ukraine sport events» – система електронної фіксації реєстрації
та результатів змагань (чіпова система), яка допоможе якісно фіксувати результати забігів.

MAD (Mad About Dance) – програма з розвитку сучасних танців
 Закінчується підготовка до святкування «Міжнародного Дня Танцю», що заплановано на
3 травня о 17:00 на пл. Вічевий Майдан.
 До вже затверджених учасників танцювальної події приєдналися такі школи: Coffee
Break Crew (школа брейкдансу м. Богородчани), Vertical Limit, Impuls Dance School, Кармен,
художній ансамбль «Радість» міського Центру дитячої та юнацької творчості.
Робота з партнерами
 У квітні налагоджено співпрацю з 2-ма новими партнерами:
1) Партнер – медичний центр репродуктивного здоров'я «Дамія» (Івано-Франківськ),
2) Креативний партнер – студія графічного дизайну, що спеціалізується на створенні
брендів та систем візуальної ідентичності «Brendari» (Івано-Франківськ).
Медіа підтримка
 У квітні про платформу «Тепле Місто» та її проекти було зроблено 29 публікацій у ЗМІ.
1 Інтернет-видання
"Галка"
2 Газета "Галицький
Кореспондент"

02.04.2016

Франківців вчитимуть їзди на велосипеді містом

02.04.2016

http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-vchitimut-yizdi-na-velosipedi-mistom/
“Міський велофорум” за участю Асоціації Велосипедистів Києва (АВК)
http://gk-press.if.ua/miskyj-veloforum-za-uchastyu-asotsiatsiyi-velosypedystivkyyeva-avk/
Велофорум
https://www.youtube.com/watch?v=srCenApk9hs
Іванофранківців запрошують долучитись до велошколи

3 ТРК "Вежа"

04.04.2016

4 Інтернет-видання
"Фіртка"

07.04.2016

5 Газета "Репортер"

07.04.2016

6 Платформа "Мой
Город"

15.04.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=103650
Велошкола: франківців запрошують на безкоштовні заняття
http://report.if.ua/sport/veloshkola-frankivciv-zaproshuyut-na-bezkoshtovnizanyattya/
Розмова з керівником платформи «Тепле місто»

7 Інтернет-видання
"Курс"

15.04.2016

https://moy-gorod.od.ua/news/interview_Yuri_Filyuk/
Urban Space 100 приєднався до акції допомоги онкохворим дітям

8 Газета "Репортер"

15.04.2016

9 Radio SKOVORODA

16.04.2016

10 Інтернет-видання
"Курс"

18.04.2016

11 Інтернет-видання
"Курс"

18.04.2016

http://kurs.if.ua/news/urban_space_100_pryiednavsya_do_aktsii_dopomogy_onkoh
vorym_dityam_37330.html
Франківськ на ровері. «Тепле веломісто» мріє переплюнути найбільш
велосипедне місто світу Амстердам
http://report.if.ua/gazeta/kultura/frankivsk-na-roveri-teple-velomisto-mriyepereplyunuty-najbilsh-velosypedne-misto-svitu-amsterdam/
Юрко Филюк / Візійна конференція Intro 2016
http://bit.ly/1SJlptu
До 12,5 тисяч гривень збільшили максимальну суму фінансування проектів за
програмою "Міських Ґрантів"
http://kurs.if.ua/news/do_125_tys_gryven_zbilshyly_maksymalnu_sumu_finansuva
nnya_proektiv_za_programoyu_miskyh_grantiv_37460.html
"Тепле місто" шукає в команду супергероїв

12 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

18.04.2016

http://kurs.if.ua/news/teple_misto_shukaie_v_komandu_supergeroiv_37485.html
В Івано-Франківську обговорили конкурсну програму “Міські Ґранти”

18.04.2016

http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-obhovoryly-konkursnu-prohramu-miskigranty/
Розпочався прийом заявок на отримання гранту від платформи "Тепле Місто"

13 Інтернет-видання
"Бріз"

14 Газета "Репортер"

18.04.2016

15 Інтернет-видання
"Галка"

18.04.2016

http://briz.if.ua/35749.htm
“Міські ґранти” дадуть 12,5 тисяч на найкращі проекти розвитку Франківська
http://report.if.ua/groshi/miski-%D2%91ranty-dadut-125-tysyach-na-najkrashchiproekty-rozvytku-frankivska/
Стартував другий етап конкурсу “Міські Ґранти” для ініціативних франківців

18.04.2016

http://www.galka.if.ua/startuvav-drugiy-etap-konkursu-miski-granti-dlyainitsiativnih-frankivtsiv/
У Франківську стартував другий конкурс міських грантів на 12,5 тис. грн

17 Он-лайн довідник
"0342.ua"

18.04.2016

http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-startuvav-drugyj-konkurs-miskyh-grantiv-na-125-tys-grn-2/
Франківців вчитимуть їздити на велосипеді

18 Івано-Франківськ офіційний сайт міста

18.04.2016

19 ТБ "402 канал"

19.04.2016

20 ТРК "Вежа"

19.04.2016

21 ТРК "Вежа"

19.04.2016

22 Інтернет-видання
"Галка"

20.04.2016

16 Газета "Галицький
Кореспондент"

23 Газета "Репортер"

20.04.2016

24 Інтернет-видання
"Курс"

20.04.2016

25 Інтернет-видання
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http://www.0342.ua/news/1194109
Управління інвестиційної політики інформує про проведення другого конкурсу
“Міські Ґранти” від платформи “Тепле місто”
http://mvk.if.ua/actual/38529
У платформі "Тепле Місто" оголосили про початок другого конкурсу "Міські
Гранти"
https://www.youtube.com/watch?v=rHxs2e7IVzc
Платформа «Тепле Місто» віддасть п’ятдесят тисяч гривень тим, хто
запропонує кращий проект розвитку міста
http://www.vezha.org/news/platforma-teple-misto-viddast-p-yatdesyat-tysyachgryven-tym-hto-zaproponuye-krashhyj-proekt-rozvytku-mista-video/
Міські гранти
https://www.youtube.com/watch?v=XyQ7JXsdY2s
У Франківську шукають волонтерів для дослідження велоруху
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-shukayut-volonteriv-dlya-doslidzhennyaveloruhu/
“Тепле місто” взялося за підрахунок велосипедистів у Франківську
http://report.if.ua/lyudy/teple-misto-vzyalosya-za-pidrahunok-velosypedystiv-ufrankivsku/
У франківській Велошколі вчать водити байк вулицями міста
http://kurs.if.ua/news/u_frankivskiy_veloshkoli_vchat_37559.html
"Тепле ВЕЛО-місто" кличе 20 волонетрів, щоби порахували велосипедистів у
Франківську
http://kurs.if.ua/news/teple_velomisto_klyche_20_volonetriv_shchoby_porahuvaly_
velosypedystiv_37561.html
Візуальний код міста: як створювався і популяризувався стиль ІваноФранківська
http://telegraf.design/teplemisto/
Ровери не зникають. Четверо франківців створили електронну базу крадених
велосипедів «backmy.bike»
http://report.if.ua/gazeta/socium/rovery-ne-znykayut-chetvero-frankivciv-stvorylyelektronnu-bazu-kradenyh-velosypediv-backmy-bike/
Urban Space 100 профінансує створення ігрового майданчика для дітей з
обмеженими можливостями у Франківську
http://report.if.ua/groshi/urban-space-100-profinansuye-stvorennya-dytyachogoigrovogo-majdanchyka-dlya-ditej-z-obmezhenymy-mozhlyvostyamy-u-frankivsku/
У Франківську відкрили виставку міжнародного конкурсу CANactions
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-vidkryly-vystavku-mizhnarodnogokonkursu-canactions-video/

