ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 У березні до команди платформи «Тепле Місто» доєдналися нові члени команди:
- Назарій Максимів – координатор програми «Міські Ґранти», який замінив Ярину
Мельник на цій посаді. Ярина поєднувала роботу операційного керівника і координатора
програми «Міські Ґранти» і тепер сконцентрується на операційному управлінні
платформи.
- Аліна Букіна – координатор програми «Вивіски». Аліна замінила Василя Гошовського,
який був координатором програми з 2014 року.
- Ірина Шутка – маркетолог. Ірина долучилася до команди маркетингу і комунікації.
 Впродовж 27 лютого – 2 березня в Івано-Франківську відбувався тренінг із креативного
підприємництва Creative Enterprise Ukraine, який організовувався спільно з British
Council, Nesta та PwC Україна. Учасниками тренінгу стала група з 21 людини з ІваноФранківська, Києва, Харкова та Одеси. Протягом 3 днів учасники працювали під
керівництвом Кетрін Докерті, акредитована тренерка Nesta, координаторка науководослідницьких проектів із дизайн-мислення й креативного підприємництва в
Каледонському університет Глазго, експертка Європейської мережі креативних хабів.
Четвертий день учасники спільно з Ольгою Мельниченко та Юлією Каретою з PwC
Україна розбирали юридичні та податкові аспекти роботи креативного підприємництва
в Україні. У рамках програми відбулась зустріч із локальними креативними
підприємцями Любцею Черніковою (Chernikova) і Ярославом Шкрібляком (Umbra
Design Studio), також учасники відвідали креативне підприємництво Bukvica та
доєднались до екскурсії від Яреми Стецика (майстерня «Особливі інтер’єри», школа
«Меджікфактурен»).
 12 березня за інформаційної підтримки платформи «Тепле Місто» до Івано-Франківська
завітав Роман Ващук - Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні. В зустрічі
брали участь активні спільноти Івано-Франківська, які цікавляться розвитком міста та
регіону та мали можливість поспілкуватись з послом в дружній атмосфері на економічні
і культурні теми.
 17 березня відбулась перша в цьому році зустріч з обміну досвідом. В зустрічі взяли
участь 33 учасника зі Львова, Житомира та Івано-Франківська. Були представники
громадських організацій та бізнес-середовища Житомира та студенти і викладачі
кафедри культурології УКУ.
 Протягом березня відбулися численні дискусії про роль бізнесу та громадянське
суспільство, тренінги:
- 4 березня (Івано-Франківськ) – виступ на семінарі «Економічні аспекти прийняття
політичних рішень» з темою «Досвід платформи «Тепле Місто» у налагодженні
співпраці влади, бізнесу та громадянського суспільства»;
- 14 березня (Київ) – участь у панельній дискусії «Як змінити світ: соціальне
підприємництво та потужність нових ідей»;
- 17 березня (Маріуполь) – участь у панельній дискусії «Яким досвідом із Західної
України варто ділитись?»;
- 18 березня (Маріуполь) – участь у панельній дискусії «Мікро, малий, середній - вплив
бізнесу на якість життя міста і регіону»;
- 20-21 березня (Лондон) – участь у другому етапі School for System Change;
- 23 березня (Львів) – участь у Круглому столі «Що таке соціальне підприємництво та як
місцева влада може його підтримувати»;
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-

27 березня (Київ) – участь у дискусії «Перезавантаження міста через реновацію
індустріальних зон» в рамках фестивалю Docudays UA.

Програма «Міські Ґранти»
 8 березня стали відомі імена п’яти команд-переможців весняної хвилі програми «Міські
Ґранти»:
- Боча на колесах – створення команди для гри в Боча, оренда приміщення та організація
тренувань гри Боча в Івано-Франківську. Боча – це гра, в якій можуть одночасно бути
задіяні люди з різними фізичними можливостями; цей вид спорту входить у програму
Паралімпійських ігор.
- Віртуальна реальність у бібліотеці – запровадження сучасного, альтернативного методу
навчання з допомогою віртуальної та доповненої реальності, привернути увагу,
викликати емоційну реакцію, виховати у дітей цікавість до бібліотеки та читання.
- Вікно у світ – навчання комп'ютерної грамотності незрячих людей та людей зі слабким
зором шляхом застосуванням спеціального звукового програмного забезпечення.
- Створення другої та третьої частин масового відкритого онлайн-курсу «Проста
гістологія» для Prometheus;
- Велодень 2017 – організація Велодня передбачає пропаганду активного відпочинку та
здорового способу життя, популяризацію велосипеду як альтернативного, екологічного
та безпечного виду міського транспорту, а також культури керування велосипедом.
Громадський ресторан Urban Space 100
 15 березня розпочалася промо-кампанія громадського ресторану Urban Space 500 –
соціального підприємства, співвласниками якого стануть 500 соціальних інвесторів, які
безповоротно вкладуть у проект по 1000 доларів США. Заклад буде відкрито у 2017 році
в Києві. 80% згенерованого прибутку ресторану спрямовуватиметься на громадські
некомерційні проекти для Києва. Urban Space 500 стане першим простором, відкритим за
прототипом та соціальною франшизою від Urban Space 100 в Івано-Франківську. На
сьогодні серед співзасновників ресторану уже більше 80 осіб, 37 з яких вже сплатили
свої членські внески.
 15 березня розпочалася подача заявок на ґранти від Urban Space 100. Термін подачі
конкурсних заявок триває до 15 квітня 2017 року. За 2 роки профінансовано 38 проектів
на суму близько 600 тисяч гривень.
 Протягом березня в Urban Space 100 відбулося 20 подій, серед яких концерти, ІТзустрічі, урбаністичні презентації.
Urban Space Radio
 У березні стартував новий сезон, який розпочався з програми «Monday Talks». Гостями
ефірів стали:
- Сергій Жадан, Олексій Ворсоба і Влад Креймер, учасники проекту «роздІловІ».
Послухати запис можна за посиланням - https://goo.gl/uxCBuj;
- Роман Ващук, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні. Послухати запис
можна за посиланням - https://goo.gl/3rTNd9;
- Joost Beundermann & Je Ahn, архітектори, експерти «Studio Weave» та бюро «00» із
Великобританії (англомовний ефір). Послухати запис можна за посиланням
- https://goo.gl/HikGx2.
Візуальний стиль Івано-Франківська
 11 березня візуальному стилю Івано-Франківська виповнилось 3 роки. З цієї нагоди було
проведено конкурс та флеш-моб, суть якого полягала в тому, щоб люди протягом двох
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днів фотографувалися з сувенірною продукцією та ділилися цими фотографіями в
соціальних мережах. 20 людей виконало всі умови конкурсу. На офіційній сторінці
візуального стилю Івано-Франківська конкурс охопив близько 6500 користувачів. За
допомогою сервісу random.org було визначено переможця, який отримав набір з
футболки «Козак», горнятка та шкіряного блокноту. Крім основного переможця,
з’явився приз глядацьких симпатій за найцікавішу ідею використання візуального стилю
– фрізбі для гри в алтимат. До флеш-мобу також приєднався 21 заклад (кав’ярні,
ресторани), які протягом двох днів продавали десерти і каву з візуальним стилем.
«Наступний проект»
 28 березня відбулася презентація планів та візуальної ідентифікації мистецької програми
«Наступний проект». Серед запланованих проектів у 2017 році: резиденції з іноземними
та українськими художниками; кураторський інтенсив з Яніною Пруденко; мистецький
форум та запуск галереї у Промприладі.
Промприлад
Проект здійснюється в партнерстві шести інституцій: ГО «Тепле Місто», ГО «Інша
Освіта», Garage Gang, CANactions, MitOst, UBDP.
 1 – 3 березня учасники School for System Change перебували в Івано-Франківську для
ознайомлення з контекстом, знайомства з командою, розробки карти потенційних
стейкхолдерів та партнерів проекту.заводу «Промприлад».
School of System Change – проект лондонської організації Forum for the Future, яка з 1996
року займається консалтингом та організовує навчання в сфері сталого лідерства,
інновацій та менеджменту змін.
Студентами School of System Change є лідери соціальних підприємств, молоді
представники муніципалітетів та представники бізнесу з різних країн світу. Юрій Филюк
став єдиним учасником школи з України. Крім того, School of System Change обрала
проект ревіталізації «Промприладу» в якості одного з чотирьох основних кейсів школи,
який буде діагностуватися та консультуватися засновниками школи протягом наступних
місяців.
 Відбувся візит кураторів з Великої Британії – Дже Ан («Studio Weave») та Йоост
Бойндерман (студія «00»), що консультують команду проекту MetaLab. Цей проект
ініційований урбаністичною програмою плаформи «Теплого Міста» і ставить за мету
ефективніше об’єднання існуючих ініціатив і потенціалів у вирішенні питань розвитку
міських просторів.
 Проект MetaLab розвивається у комплексі із пілотним проектом «Промприладу».
Пілотний проект вже поєднав близько десяти учасників, що готові долучатися до
моделювання екосистеми проекту «Промприлад» своєю діяльністю.
Програма «Вивіски»
 У березні було розроблено макети 3 вивісок:
- Продукти «У Дворику» (вул. Побутова, 4);
- Кав’ярня «Coffee’in» (вул. Незалежності, 5);
- Будинок на вул. Січових Стрільців, 10: розроблено макет спільної зовнішньої вивіски та
елемент внутрішньої навігації.
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Програма «Стала мобільність»
 29 березня відбулася зустріч велоспільноти з патрульною поліцією Івано-Франківська.
 Володимир Радевич, координатор програми «Стала мобільність», працював над
проектами з Асоціацією Велосипедистів Києва і допомагав у підтримці акції «Share the
road», «Велошкола» та «Право вело на місто» від Анастасії Макаренко.
 У березні розпочалася реалізація проекту «Поставити на колеса», який отримав
фінансування від громадського ресторану «Urban Space 100». В рамках проекту було
проведено облік інвалідних візків та закуплено частину обладнання.
Mad About Dance
 Стартувала реєстрація на Mad Battle, який відбудеться 30 квітня. Mad Battle – це
танцювальні батли в номінаціях hip-hop 1x1, breaking 1x1, dancehall 1x1, allstyles 1x1, в
категоріях Kids, Begginers, Pro. В рамках фестивалю буде проведено безкоштовні
майстер-класи для учасників танцювальних змагань від суддів фестивалю. Переможці в
категорії Pro поїдуть на Explosion Battle в Черкаси.
Робота з партнерами
 У березні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєдналася кав’ярня
«Coffee’in» в якості спонсора.
Медіа підтримка
 У березні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено 94 публікації у ЗМІ.
Urban Space 500
38 згадувань
Урбаністика
13 згадувань
Міські Ґранти
11 згадувань
Наступний проект
9 згадувань
Зустріч з Романом Ващуком
8 згадувань
Інше
15 згадувань
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