Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у липні склали 11,98 %
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Цього року через карантин та протидію COVID-19 в Україні
піднялась нова хвиля волонтерства. У 
партнерстві з
онлайн-виданням Kufer підготовлено статтю на тему “Чому
містам потрібні волонтери”:
https://bit.ly/2XOSE7i
.
В рамках антикризової підтримки економіки в партнерстві з
Beetroot Academy Маріуполь, pro.mova та LvBS підготовлено
5 онлайн вебінарів з відомими підприємцями, стартаперами,
стратегами для МСП Донецької та Луганської областей:
https://bit.ly/33PfBLw
.
Ми підготували відео про 
мануфактуру одягу 
Gaptuvalnya, які
розпочали шити захисні костюми для медиків:
https://bit.ly/2DFgL1m
.

У липні стартувала менторська програма “Прокачай свою
ГО”, до якої відібрано 10 громадських та благодійних
організацій. Команди уже пройшли 3 навчальні тренінги:
●
11
липня
–
"Правові
аспекти
діяльності
неприбуткових організацій".
●
12
липня
–
"Організаційний
дизайн
для
неприбуткових організацій".
●
25-26 липня – "Фінансовий менеджмент
у
неприбуткових організаціях".
Усі тренінги відбувались у форматі Zoom-дзвінків.
Менторська програма реалізовується в рамках програми
Малі Ґранти Теплого Міста та є підтримана за результатами
конкурсу проєктів "Школа фондів громад" при підтримці Isar
Ednannia за фінансування Фонду Ч.С. МОТТА та за сприяння
National Endowment for Democracy.

У цей місяць команда Urban Space Radio продовжує
реалізацію сезону #безстереотипів за підтримки USAID.
Серед подкастів, які варто слухати: Гриців Ковчег, Союзниці,
Мохом проросло, Саша, Владік і Марго, Стереоранчо.
В трьох містах України були розміщені сітілайти з анонсами
програм, а саме: Харків, Львів, Івано-Франківськ. Також
командою
готуємо програму першого подкастерського
хакатону в Україні, який відбудеться 3-4 жовтня.
●
Про нас написали: Накипело, ЛЮК, Lb.ua, Коридор. А
також низка Франківських медіа: Курс, Репортер, Карпати
UA, Frankivsk Online, Галка.

Команда Metalab у липні тестували
безконтактного відкривання дверей
.

продукти


для

Окрім того впродовж липня відбувався Відкритий Набір на
участь в проєкті 
“Т
 біліське Архітектурне Бієнале” на тему
“Що у нас спільного
” в партнерстві з Тбіліською
організацією. Проєкт має на меті дослідити теми урбаністики,
архітектури, соціології, медіа-арту та філософії в контексті
пошуку спільного у формуванні та розвитку цих напрямків в
наших країнах. Деталі читайте 
за посиланням
.
Також було розроблено концепцію
комунікації фасаду Promprylad.Renovation.

для

візуальної

30 липня для бізнес-партнерів Теплого Міста та ділової та
активної спільноти міста було проведено 
Jazz на терасі.
Повний фотозвіт – 
https://bit.ly/30RHd0m
.

Триває спільний з 
Львівською бізнес-школою УКУ (LvBS)
проєкт “Дорадчі ради”, консультаціями уже скористалися
перші учасники бізнес-спільноти. Відгук однієї з учасниць та
результати консультацій читайте 
за посиланням
.
Більше інформації про програму 
за посиланням
.

У липні відбулись онлайн-концерти гуртів 
НастяЗникає та
Хмарно з проясненнями
, а також перша розважальна
вікторина Urban Барабан
. Розпочато щотижневі ранкові
пробіжки – Біжи Містом
. Проведено екологічний аудит
ресторану Urban Space 100. Очікуємо на результати.
Офіціант - Андрій Лучка, отримав нагороду від міського
голови за розвиток ресторанної сфери!
Також Urban Space 100, як успішний кейс потрапив до
навчальної
програми
із
соціального
шкільного
підприємництва, що рекомендоване Міністерством освіти і
науки
України
до
запровадження
у
школах
https://youtu.be/IlTzACZX10Q
.

Розпочато наступний етап залучення
Промприлад.Реновація.
Стати інвестором – 
https://bit.ly/3fUc2Ws
.

інвестицій

у

На терасі Промприлад.Реновація відкрито міні версію
міського саду.
Urban Garden — це екопроєкт, що створюється за принципом
циркулярної економіки та покликаний зменшити негативний
вплив людини на довкілля.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

