ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ТРАВЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 У квітні і травні до команди платформи «Тепле Місто» приєдналися нові члени команди:
- Олександр Шевченко – керівник урбан-проектів. Раніше працював у німецькому
консалтинговому бюро s.Pro та брав участь у міжнародному проекті Adriplan з планування
територій Адріатичного моря. Також Саша був студентом першої студії школи CANactions.
- Ярина Мельник – менеджер програми «Міські Ґранти». У 2013-2014 рр. координувала
проект «Ревіталізація Підзамче». До переїзду у Івано-Франківськ була заступником директора
Інституту міста (Львів).
- Анастасія Бойчук – фандрейзер. Настя має успішний досвід фандрейзингових кампаній
для просвітницького громадського проекту «Роби вибори» 2014-2015 рр., що був спрямований
на пришвидшення політичної і соціальної трансформації країни (ГО «Роби Більше»), та для
наукових пікніків «Scientific Fun» (Львів).
 У травні платформа «Тепле Місто» вдруге організувала «День обміну досвідом». Мета
події – об’єднати велику кількість запитів, що надходять ззовні, комплексно поділитись
проектним досвідом «Теплого Міста» та дізнатися більше інформації про ініціативи гостей
зустрічі. На другу зустріч завітало 20 представників громадських організацій, ініціативних груп
та бізнесу із Сум, Львова, Дніпра, Києва, Чернівців та інших міст. Наступна подія запланована
на 24 червня.

Програма «Міські Ґранти»
 Завершено прийом заявок на другий конкурс програми «Міські Ґранти». Всього подано
27 заявок.
 Сформовано експертну раду другого конкурсу «Міських Ґрантів» з 6-ти експертів з
різних сфер діяльності. Їм були надіслані проектні заявки (аплікації та бюджети) та критерії і
правила оцінювання.

Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом травня у ресторані відбулося 18 подій, серед яких: презентація урбаністичного
коміксу «Франек, добрий ранек!» та інших книжок, концерти молодих українських виконавців,
лекція Дар’ї Кольцової «Oh, Brave New Contemporary World: для чого і кому сьогодні потрібне
мистецтво?» в рамках програми «Теплий Арт» та декілька прес-конференцій.

Urban Space Radio
 Команда Urban Space Radio долучилася до організації цьогорічного фестивалю «День
Вуличної Музики» у Івано-Франківську, який відбувся 21 травня. Окрім надання інформаційної
підтримки, було також створено радіо-локацію, яка була водночас головною вечірньою сценою
музичного дня. Було запрошено представників сучасної української сцени – Lakeway, HINDÜ,
Morphom, які творять у таких популярних жанрах, як IndiePop, DreamPop, Electronica. Про
атмосферу і враження заходу можна дізнатися з відеозвіту за посиланням
https://youtu.be/lguTXerH-tY, а фотозвіти можна знайти тут: https://goo.gl/AXk2tn.
 У травні Urban Space Radio працювало над виробництвом власних програм:
- «Monday Talks» – програма про міську культуру, прогресивну освіту, сучасне мистецтво
та
розвиток
міст.
Записи
–
за
посиланням:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/monday-talks/
- «Urban Playlist» – музична програма про нові музичні релізи представників сучасної
української
музичної
сцени.
Записи
–
за
посиланням:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/urban-playlist/
- «A-Side» – програма про музику епохи 60-х. Записи – за посиланням:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/a-side/ https://goo.gl/q1AG7C
- «Urban World» – програма про музику, яка добре пояснює культуру і традиції народів, а
також
причини
їх
розвитку
чи
занепаду.
Записи
–
за
посиланням:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/urban-world/
 рубрика «Urban Vox» – розмови з гостями громадського ресторану Urban Space 100 на
соціально важливі теми.

Програма «Теплий Арт»
 30 травня в громадському ресторані Urban Space 100 відбулась лекція-розмова «Oh, brave
new contemporary world: для чого і кому сьогодні потрібне мистецтво?» Лектор Дар’я Кольцова
розповідала про актуальні теми сучасного мистецтва і про те, що культура для суспільства – не
розвага, а її місія – значно важливіша. Розмова була побудована на прикладах проектів
художників з усього світу. Це дозволило дізнатися більше про художні практики та
дискутувати про сучасне мистецтво. На зустрічі була нова аудиторія лекторію, а загальна
кількість відвідувачів нараховувала близько 40 людей. Фотозвіт можна передивитися тут:
http://goo.gl/DPIlrm

Розвиток урбаністики
 Проведено прес-конференцію, присвячену початку аналітично-дослідницької стадії
оновлення скверу перед Друкарнею. Погоджено участь платформи «Тепле Місто» як
співорганізатора проекту. http://goo.gl/YsLgmx
 Створено групу «Ініціатива сквер перед Друкарнею» у фейсбук для оперативного
висвітлення оновлень процесу та організації майбутніх подій. Наразі у групі понад 560
учасників: https://www.facebook.com/groups/printery/
 14-15 травня відбувся хакатон, присвячений дослідженню території друкарні. У хакатоні
взяло участь 18 професіоналів різних галузей: урбаністи, архітектори, журналісти, місцеві
активісти. Результатом стала розробка трьох сценаріїв розвитку скверу, враховуючи
проблематику, із пропозицією короткострокових та довгострокових рішень. Напрацювання
були представлені 15 травня у громадському ресторані Urban Space 100.
 Встановлено домовленість з мистецькою площадкою Litoralis, що розміститься у будівлі
Друкарні, про наступні спільні події-майстеркласи.
 Отримано підтримку соціального проекту Comixans, що видає урбан-комікси про ІваноФранківськ. Кошти від реалізації коміксів буде направлено на оновлення скверу.
 20 травня 2016 року на архітектурному фестивалі CANactions в Києві відбулася
презентація, присвячена ревіталізації промислових зон на прикладі кейсу Промприлад.
 Розпочато процес громадського перетворення дворику на вул. Шевченка, 3 за технічної
підтримки платформи «Тепле Місто». Формат передбачає надання можливості містянам
створення простору для себе.
 28 і 29 травня проведено перші події у дворику – йога та вистава плей-бек театру.
 Створено блог з висвітленням етапів розвитку дворику на вул. Шевченка, 3:
http://annapashynska.wix.com/shevchenkotry

Проект «Вивіски»
 Було розроблено макети чотирьох вивісок:

- Dream Food, вул. Незалежності, 23

-

Coffee Lab, вул. Довга, 98

- Піцерія Palanizza, вул. Гаркуші, 24

-

Туристична агенція Promenade, вул. Б. Лепкого, 35

Програма «Тепле Веломісто»
 У партнерстві з ТзОВ «Івано-Франківськ АвтоДор» реалізовано 3 велопарковки для
громадського ресторану «Urban Space 100».
 11 та 14 травня за допомогою 17 волонтерів відбувся підрахунок велосипедистів за
спеціальною науковою методикою. Загалом за сумарні 4 години двох обраних днів було
нараховано: 3079 велосипедистів.
 Отримано дозволи на облагородження велосипедними парковками привокзальний сквер,
що спонсорує компанія Gorgany.
 15 травня відбулася друга велошкола, учасниками якої стали 12 учнів-початківців.
Заняття проходило в 2 етапи: теоретична (правила дорожнього руху для велосипедистів,
елементарні навички польового ремонту велосипеда, правильна комплектація велосипедної
аптечки) та практична частини (спільна поїздка містом для закріплення отриманих знань і
отримання практичного досвіду поводження себе у міському просторі, як повноцінний учасник
дорожнього руху).
 Надана консультація Студентському парламенту ІФНТУНГ щодо встановлення
велосипедних парковок на території університету і гуртожитків.

Програма «Гарячий Спорт»
 Оновлено сайт Півмарафону та його наповнення: http://run.if.ua/. За допомогою сайту
відбуватиметься реєстрація учасників Півмарафону
 Частина команди взяла участь у Чернівецькому Півмарафоні, де було виставлено стенд
про Франківський забіг. Кожен учасник отримав інформаційний буклет про Франківський
Півмарафон 2016 року.
 Складено графік відкритих бігових тренувань для підготовки до забігу.
MAD (Mad About Dance) – програма з розвитку сучасних танців
 3 травня було проведено «Open Dance Day» – масштабний танцювальний флешмоб,
участь в якому взяло більше 300 аматорів та професійних танцюристів з кращих танцювальних
шкіл міста. Фото з події – за посиланням: https://goo.gl/fr67cz

Робота з партнерами:
 27 та 28 травня відбувся тренінг для партнерів платформи «Тепле Місто» від Ольги
Садохи «Рекрутинг для власників та керівників: як знайти «свою» людину?». Цей тренінг був
корисним власникам, які здійснюють управління своєю компанією, та топ-менеджерам, яким
делеговано найм персоналу. Загалом тренінг відвідало 40 представників бізнесів.
Медіа підтримка
 У травні про платформу «Тепле Місто» та її проекти було зроблено 49 публікацій у ЗМІ.
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01.05.2016 Фонд Urban Space 100 повідомив результати конкурсу проектів
http://kurs.if.ua/news/fond_urban_space_100_pidtrymav_shche_7_proektiv_m
iskogo_rozvytku_38103.html
01.05.2016 З фігурками із шопки біля франківської Ратуші знімуть мультфільм
http://kurs.if.ua/news/z_figurkamy_iz_shopky_bilya_frankivskoi_ratushi_znim
ut_multfilm_38106.html
02.05.2016 У Франківську розпочали набір учнів у другу Велошколу
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-rozpochaly-nabir-uchniv-na-druguveloshkolu/
02.05.2016 У Івано-Франківську розпочали набір учнів у другу Велошколу
http://stanislavske.tv/u-ivano-frankivsku-rozpochaly-nabir-uchniv-u-druhuveloshkolu/
02.05.2016 У Франківську розпочали набір учнів на другу в цьому році Велошколу
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/05/02/u-frankivsku-rozpochalynabir-uchniv-na-drugu-v-tsomu-rotsi-veloshkolu
03.05.2016 Як в Івано-Франківську відзначали Всесвітній день танцю
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/05/03/iak-v-ivano-frankivskuvidznachaly-vsesvitnii-den-tantsiu-fotoreportazh
03.05.2016 Всесвітній день танцю відзначили в Івано-Франківську

http://typical.if.ua/vsesvitnij-den-tantsyu-vidznachyly-v-ivano-frankivsku-fotovideo/
03.05.2016 Івано-Франківськ вдруге перетворився на танцювальну столицю України
http://kurs.if.ua/news/ivanofrankivsk_vdruge_peretvoryvsya_na_tantsyuvalnu_
stolytsyu_ukrainy_foto_video_38156.html
03.05.2016 До Міжнародного дня танцю у Франківську проведуть масштабний
танцювальний флешмоб
http://report.if.ua/rozvagy/do-mizhnarodnogo-dnya-tancyu-u-frankivskuprovedut-masshtabnyj-tancyuvalnyj-fleshmob/
03.05.2016 У центрі Франківська провели масштабний танцювальний флешмоб
http://report.if.ua/lyudy/u-centri-frankivska-provely-masshtabnyjtancyuvalnyj-fleshmob-foto/
03.05.2016 У Франківську пройде друга велошкола
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-proyde-druga-veloshkola/

12

Інтернет-видання

03.05.2016 Всесвітній день танцю відзначили в Івано-Франківську

"Бліц Інфо"
http://www.blitz.if.ua/news/52952
13

ТБ "402 канал"

03.05.2016 OpenDanceDay-2 прокачав іванофранківців
http://www.0342.ua/news/1212101
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03.05.2016 В Івано-Франківську відбувся OpenDanceDay
http://gk-press.if.ua/116128/
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ТРК "Вежа"

03.05.2016 У Франківську відзначать Міжнародний день танцю
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-vidsvyatkuyut-mizhnarodniy-dentantsyu/#more-173276
04.05.2016 В Івано-Франківську відзначили Міжнародний день танцю
http://www.vezha.org/news/v-ivano-frankivsku-vidznachyly-mizhnarodnyjden-tantsyu-video/
04.05.2016 В Івано-Франківську вже вдруге відбувся масштабний танцювальний
флешмоб «Open Dance Day»
http://firtka.if.ua/?action=show&id=105725
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04.05.2016 “Тепле Місто ” шукає волонтерів для підрахунку велосипедистів у
Франківську
http://firtka.if.ua/?action=show&id=105763
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04.05.2016 В Івано-Франківську відбулось масштабне танцювальне дійство
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http://www.versii.if.ua/novunu/v-ivano-frankivsku-vidbulos-masshtabnetantsyuvalne-diystvo-foto/
04.05.2016 “Тепле місто” шукає волонтерів для підрахунку велосипедистів у
Франківську
http://report.if.ua/lyudy/teple-misto-vzyalosya-za-pidrahunok-velosypedystivu-frankivsku/
04.05.2016 Три сотні танцюристів провели у Франківську флешмоб
http://www.galka.if.ua/tri-sotni-tantsyuristiv-proveli-u-frankivsku-fleshmobfoto/#more-173749
04.05.2016 Open Dance Day: Близько 300 франківців узяли участь у флешмобі до
Міжнародного дня танцю
https://www.youtube.com/watch?v=Ahu9_U8TC1o
04.05.2016 Open Dance Day — в Ивано-Франковске прошел самый масштабный
флешмоб за последнее время!
http://mixstyle.com.ua/news/open-dance-day-frankovtsy-vstretilimezhdunarodnyj-den-tantsa/
04.05.2016 В Івано-Франківську відбувся масштабний танцювальний флешмоб
http://www.paralleli.if.ua/news/64274.html
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04.05.2016 В Івано-Франківську відбувся масштабний танцювальний флешмоб
«Open Dance Day», внесений до реєстру ЮНЕСКО
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/05/04/53487/view
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04.05.2016 300 аматорів та професійних танцюристів влаштували свято танцю
посеред Івано-Франківська
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/05/04/53492/view#ad-image-0
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05.05.2016 Франківські активісти хочуть перетворити занедбаний простір перед
старою Друкарнею у сучасний міський сквер
http://firtka.if.ua/?action=show&id=105888

28

Інтернет-видання
"Фіртка"

06.05.2016 Активісти проведуть хакатон для облаштування скверу в центрі ІваноФранківська
http://firtka.if.ua/?action=show&id=105976

29

Інтернет-видання
"Галка"

30

Газета "Галицький
Кореспондент"

06.05.2016 В Івано-Франківську візьмуться за перетворення подвір’я друкарні у
сквер
http://www.galka.if.ua/v-ivano-frankivsku-vizmutsya-za-peretvorennyapodvir-ya-drukarni-u-skver/
06.05.2016 Прес-конференція з проведення хакатону
http://gk-press.if.ua/pres-konferentsiya-z-provedennya-hakatonu/
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06.05.2016 У центрі Франківська тротуар перед колишньою друкарнею перетворять
на сучасний сквер
http://report.if.ua/lyudy/u-centri-frankivska-trotuar-pered-kolyshnoyudrukarneyu-peretvoryat-na-suchasnyj-skver/
06.05.2016 У Франківську зберуть хакатон, аби вирішити, що робити з простором
перед друкарнею
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_zberut_hakaton_aby_vyrishyty_shcho_rob
yty_z_prostorom_pered_drukarneyu_38293.html
06.05.2016 Активісти два дні мізкуватимуть, як створити ще одну зелену зону в
центрі Франківська
http://www.blitz.if.ua/news/aktyvisty-dva-dni-mizkuvatymut-yak-stvorytysche-odnu-zelenu-zonu-v-centri-frankivska1.html
07.05.2016 Перед занедбаним приміщенням друкарні в Івано-Франківську мріють
зробити сучасний сквер
http://pravda.if.ua/news-97223.html
16.05.2016 Прийом заявок на гранти від “Теплого міста” триватиме ще два дні
http://stanislavske.tv/pryjom-zayavok-na-hranty-vid-teploho-mista-tryvatymesche-dva-dni/
17.05.2016 Urban Space 100 – приклад соціального підприємництва
http://cases.org.ua/urban-space-100-priklad-sotsialnogo-nbsppidpriyemnitstva/
17.05.2016 Громадський простір замість бетону: Як у Франківську перетворюють
недіючий дворик
http://www.blitz.if.ua/news/53609
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18.05.2016 В Івано-Франківську напрацювали три варіанти перетворення
занедбаного простору перед Друкарнею
http://firtka.if.ua/?action=show&id=106926
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18.05.2016 У Франківську експерти напрацювали три варіанти перетворення
занедбаного простору перед друкарнею
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_eksperty_napratsyuvaly_try_varianty_pere
tvorennya_zanedbanogo_prostoru_pered_drukarneyu_38857.html
18.05.2016 У Франківську мізкували, як перетворити занедбаний простір перед
друкарнею у сквер
http://www.blitz.if.ua/news/u-frankivsku-mizkuvaly-yak-peretvorytyzanedbanyy-prostir-pered-drukarneyu-u-skver.html
19.05.2016 В Івано-Франківську занедбаний простір перед друкарнею перетворять у
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сучасний міський сквер
http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-zanedbanyj-prostir-pered-drukarneyuperetvoryat-u-suchasnyj-miskyj-skver-foto/
19.05.2016 Велошкола: Франківців навчали як зібрати велосипед з нуля
http://report.if.ua/lyudy/veloshkola-frankivciv-navchaly-yak-zibratyvelosyped-z-nulya-foto/
19.05.2016 У Івано-Франківськупровели хакатон щодо реорганізації занедбаного
простору перед друкарнею у сучасний багатофункціональний міський
сквер
http://pravda.if.ua/news-97941.html
19.05.2016 У Франківську відбулося друге заняття з Велошколи
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/05/19/u-frankivsku-vidbulosiadruge-zaniattia-z-veloshkoly-foto
23.05.2016 Презентація урбан-комікісів "Франек, добрий ранек!"
http://www.blitz.if.ua/news/53677
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24.05.2016 У Франківську розпочали набір учнів на третю Велошколу
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/05/24/u-frankivsku-rozpochalynabir-uchniv-na-tretiu-veloshkolu
24.05.2016 У Франківську розпочали набір учнів на третю велошколу
http://firtka.if.ua/?action=show&id=107338
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24.05.2016 У Франківську встановили перший стіл з архітектурного бетону для
настільного тенісу
http://typical.if.ua/u-frankivsku-vstanovyly-pershyj-stil-z-arhitekturnohobetonu-dlya-nastilnoho-tenisu-foto/
26.05.2016 “Ініціатива”. Ініціатори створення нового скверу у місті
http://www.vezha.org/initsiatyva-initsiatory-stvorennya-novogo-skveru-umisti-audio/

