ЗВІТ СЕРЕДОВИЩА ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ГРУДЕНЬ 2014 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності

Адміністрування проекту
 БО «Тепле Місто» виграло перший грант у розмірі 244 дол. США для участі у ІІІ Форумі
з організаційного розвитку – масштабній щорічній події для громадських організацій,
яка проходить у Києві. Форум об’єднує членів й організаторів благодійних і громадських
організацій, які беруть участь у дискусіях задля спільного вирішення питань з
важливості функціонування фондів громад в Україні та їхнього впливу на розвиток
країни.
 3-4 грудня 2014 команда «Теплого Міста» відвідала ІІІ Форум з організаційного
розвитку. Цього року у Форумі взяло участь понад 860 учасників з різних міст України, а
також Німеччини, Словаччини, Польщі, Грузії, Вірменії, Молдови.
 На Форумі «Тепле Місто» було запрошено презентувати «історію успіху» на виставці
кращих проектів «Живі історії громадського руху» на тему: «Об’єднання громади: від
нуля до Каннської нагороди». Також ми брали участь у дискусійній сесії «Українська
кав’ярня», де ділилися досвідом і дискутували на тему «Соціальні ініціативи: як
зацікавити бізнес». Крім того, громадський ресторан «Urban Space 100» фактично
відпрацював свій перший день «на виїзді» і пригощав всіх кавою під час події, наочно
демонструючи ідею проекту.
 На цій події «Тепле Місто» отримало свою першу нагороду – відзнаку Форуму з
організаційного розвитку 2014 р. за активність і за проривні ідеї проектів.
 Відбулися перемовини з Прикарпатським Національним університетом ім. В. Стефаника
щодо проходження виробничої перекладацької практики студентів у ГО «Тепле Місто» у
лютому 2015 р. Був підписаний контракт для 6 студентів 4 та 5 курсів.
 Планується залучити студентів-практикантів для перекладацької роботи у наступних
проектах: «Тепле Місто», «Арт-резиденція», «Тепле веломісто», «Місто дружнє до
дітей».
 За результатами 2014 р. «Українська правда» внесла середовище «Тепле Місто» до «15
ключових соціальних ініціатив року»: http://life.pravda.com.ua/society/2015/01/2/186858/
Громадський ресторан Urban Space 100








27 грудня 2014 відкрився перший громадський ресторан в Україні - «Urban Space 100».
Це – соціальне підприємство у форматі ресторану, підготовка до відкриття якого велась
із липня 2014 р.
Прибуток ресторану йтиме на соціальні проекти з розвитку Івано-Франківська. Відтепер
кожен відвідувач зможе випити каву чи пообідати і таким чином допомогти проекту
генерувати кошти для втілення громадських ініціатив.
Про відкриття закладу зробили репортажі і сюжети відомі ЗМІ як місцеві, так
всеукраїнські, серед яких: «ВВС Україна», «Українська правда», ТРК «Україна»,
«Громадське ТБ» та інші.
Фотозвіт з відкриття ресторану (фото Василь Гошовський): http://goo.gl/qIj8d7
Відеоролик, як відкривався «Urban Space 100» (автор Василь Гошовський):
http://goo.gl/0eBxIg
Сферична панорама (автор Денис Овчар): http://goo.gl/kJ36UE
Відео з концерту гурту Zapaska (камера: vj Sergey Glow, vj Dapix Sunny © Zapaska, слова,
музика © Denfilm media-studio, відео): http://goo.gl/dtrTj4
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Просування візуального стилю Івано-Франківська
 Громадський ресторан «Urban Space 100» став новим партнером, де можна придбати
сувеніри із символікою Івано-Франківська.
 Було розроблено нові патерни «вівця», «сніжинка», «тризуб» для новорічних свят.
Розвиток велоруху «Тепле веломісто»
 18 грудня 2014 відбулася флешмоб-акція з нагоди закінчення першої черги ремонту вул.
Набережної ім. В. Стефаника. 8 велосипедистів прибули на місце прес-конференції
керівника ОДА і підняли питання про те, чому досі не початі роботи з облаштування
велодоріжки, і чому немає проектної документації на неї. В результаті тема велодоріжки
на вул. Набережній та публічні обіцянки політиків її облаштувати потрапили у всі
матеріали ТБ, інтернет і друкованих ЗМІ.
 19 грудня відбулася робоча зустріч з проектувальниками велодоріжки –
«НДІПроектРеконструкція» та дослідницький виїзд на вул. Набережну, за підсумками
чого були надані конкретні пропозиції зі змін до чернетки проекту велодоріжки.
 27 грудня відбувся візит групи представників «Теплого веломіста» та Міського
Департаменту транспорту у ДАІ для обговорення проекту прокладання велодоріжки на
вул. Набережній. Від ДАІ були отримані технічні умови, які не заперечують
прокладання велодоріжки у варіанті, що було запропоновано велоактивістами.
Арт-резиденція: розвиток культури
 Була сформована концепція проекту «Міжнародний мистецький лекторій» для проектів
благодійних фондів «Розвиток України» та «Відродження» на отримання грантів.
 У рамках проходження студентами ПНУ ім. В. Стефаника перекладацької практики були
проведені ознайомчі зустрічі для роботи над проектом «Арт-резиденція». Була дана
вступна інформаційна лекція: пояснено характер практики, завдання, формування
списку контактів, ознайомлення зі специфікою роботи організації та її проектів.
«Теплі поштівки»
 У грудні 2014 року вийшла перша серія сучасних листівок про Івано-Франківськ від
проекту «Теплі поштівки». Серія – це колекція з 12 поштівок, на яких зображені
пам’ятки архітектури міста національного та місцевого значення.
 Даний проект було реалізовано ініціативною групою «Теплі поштівки». Середовище
«Тепле Місто» спряло у пошуку інвестора даного проекту (ним стала компанія
«DCMedia»), допомогло з пошуком дистриб’ютора для розповсюдження і надало
підтримку у промо через ЗМІ.
 Фотозвіт з презентації проекту (фото Василь Гошовський): http://goo.gl/ekX1D3
Проект «Вивіски»
 Було зроблено аналіз вивісок на вул. Січових стрільців з метою визначення, скільки
вивісок, які вже існують у центральній частині міста, відповідають вимогам щодо
їхнього виготовлення і розміщення. Результати аналізу опубліковані на сайті «Теплого
Міста»: http://warm.if.ua/uk/news/171214
 Було отримано замовлення для розробки макету вивіски для «Сувенірного штабу» на
вул. Незалежності, 18. Розроблені пропозиції щодо дизайну нової вивіски та артмалюнка на стіні біля входу у крамничку.
 Було отримано замовленні на розробку макета вивіска «Нотаріус» на вул. Галицька, 5. У
даний момент відбуваються домовленості замовника і власників бізнесів, що
знаходяться поруч, про встановлення таблички-вивіски.
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Робота з партнерами
 На кінець 2014 року «Тепле місто» вже отримало підтримку з боку 16 бізнес-партнерів.
Кожен з партнерів робить великий внесок у розвиток міста, надаючи доброчинну
підтримку Благодійній організації «Тепле Місто» у вигляді професійних послуг або
щомісячних внесків.
 В
грудні
було
налагоджено
співпрацю
з
наступними
компаніями:
1) Компанія «Ваш партнер» – мережа магазинів канцтоварів – спонсор;
2) Компанія «Лезгро» – компанія, що працює в сфері інтернет-дизайну, маркетингу та
консалтингу – спонсор.
 У грудні було розпочато медіа-кампанію для партнерів. Ми брали короткі інтерв’ю у
партнерів із питанням, чому вони інвестують у місто. Таким чином ми отримали серію
відео-роликів про те, чому варто розвивати Івано-Франківськ, створювати гарні умови
для життя і роботи його мешканців. Ці ролики набирають популярності в інтернеті:
понад 23500 переглядів на офіційній сторінці «Тепле Місто» на Facebook і більше 2500
переглядів на нашому каналі на YouTube протягом 1 місяця.
Медіа підтримка
 Новим медіа-партнером стало інтернет-видання Івано-Франківська «UFRA».
 У грудні проекти «Тепло Міста» (відкриття «Urban Space 100» і випуск «Теплих
поштівок») були висвітлені такими світовими та всеукраїнськими медіа, як BBC
Україна, ТРК Україна, Громадське ТБ, Inspired.
 На радіостанції «Вежа» розпочато цикл передач «Ініціатива», де в ефірі протягом
кількох місяців кожні 2 тижні розповідатиметься про проекти «Теплого Міста».
 У грудні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
Телебачення і радіо
1.

ТРК Україна

22.12.14

2.

ТБ "24 канал"

30.12.14

3.

ТБ "24 канал"

30.12.14

4.

ТРК "Вежа"

30.12.14

5.

ТРК "Вежа"

30.12.14

"Теплі поштівки" з Івано-Франківська
https://www.youtube.com/watch?v=yfsq4pHaSEA
В Івано-Франківську відкрили ресторан Urban Space 100
https://www.youtube.com/watch?v=c7pFNeb6Keo
У Івано-Франківську презентували першу серію "Теплих поштівок"
https://www.youtube.com/watch?v=iDIrEU-V8k8
“Теплі поштівки” презентували у Івано-Франківську
http://vezha.org/tepli-poshtivky-prezentuvaly-u-ivano-frankivsku-video/
В Івано-Франківську відкрили перший в Україні громадський ресторан
http://vezha.org/v-ivano-frankivsku-vidkryly-pershyj-v-ukrayini-gromadskyjrestoran-video/

Газети та інтернет-ЗМІ
1.

Інтернетвидання "Курс"

18.12.14

2.

Газета
"Репортер"

19.12.14

Гончарук із Шевченком пообіцяли здати Набережну в Івано-Франківську
навесні наступного року
http://kurs.if.ua/news/goncharuk_z_shevchenkom_poobitsyaly_zdaty_vulytsyu
_nabarezhnu_v_ivanofrankivsku_navesni_nastupnogo_roku_11542.html
“Тепле місто” отримало нагороду за громадянську активність

19.12.14

http://report.if.ua/gazeta/socium/teple-misto-otrymalo-nagorodu-zagromadyansku-aktyvnist/
Активісти “Теплого міста” розробляють вивіски нового зразка

24.12.14

http://report.if.ua/gazeta/socium/aktyvisty-teplogo-mista-rozroblyayutvyvisky-novogo-zrazka/
Тепла зима, теплі поштівки

3.

4.

Газета
"Репортер"
Інтернетвидання
"UFRA"

http://ufra.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/115warmpostcards.html
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5.

Інтернетвидання "Курс"

27.12.14

6.

Журнал
"Версаль"

27.12.14

7.

Газета
"Репортер"

28.12.14

В Івано-Франківську відкрили перший в країні громадський ресторан
"Urban Spase 100"
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_vidkryly_pershyy_gromadskyy_resto
ran_urban_spase_100_12055.html
Найочікуваніше відкриття року: громадський ресторан «Urban Space 100»
в Івано-Франківську!
http://versalonline.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%87%D1%96%D
0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8
2%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
Івано-Франківськ має перший в Україні громадський ресторан

8.

Газета
"Репортер"

28.12.14

http://report.if.ua/lyudy/ivano-frankivsk-maye-pershyj-v-ukrayini-gromadskyjrestoran/
У Франківську презентували “Теплі поштівки”

9.

Інтернетвидання
"Inspired"

29.12.14

http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-prezentuvaly-tepli-poshtivky/
В Івано-Франківську відкрили громадський ресторан «Urban Space 100»

29.12.14

http://inspired.com.ua/places/urban-space-opening/
Urban Space: у Франківську відкрили громадський ресторан

30.12.14

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/12/141229_urban_space_restau
rant_ko
Urban Space 100: ну і як вам?

02.01.15

http://ufra.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/126urbanspace.html
Все для людей. 15 ключевых cоциальных инициатив года

02.01.15

http://life.pravda.com.ua/society/2015/01/2/186858/
В Івано-Франківську відкрився громадський ресторан «UrbanSpace 100»

02.01.15

http://report.if.ua/gazeta/socium/v-ivano-frankivsku-vidkryvsya-gromadskyjrestoran-urbanspace-100/
У Франківську презентували першу серію «Теплих поштівок»

10. Видання "ВВС
Україна"
11. Інтернетвидання
"UFRA"
12. "Українська
правда"
13. Газета
"Репортер"
14. Газета
"Репортер"

http://report.if.ua/gazeta/socium/u-frankivsku-prezentuvaly-pershu-seriyuteplyh-poshtivok/
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