Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у березні склали
26,48%
Фінансовий звіт
за 2021 рік

В рамках проєкту “Впровадження підходів кругової
економіки для творення життєздатного та стійкого
Івано-Франківська”, у травні вийшло 2 публікації на тему
кругової економіки у закладах харчування: про вплив
закладів харчування на довкілля та про впровадження
принципів кругової економіки в кафе, барах та ресторанах
на прикладі громадського ресторану Urban Space 100.
У партнерстві з урбаністичною лабораторією Metalab
готували дослідження "Планування і проєктування публічних
просторів в Івано-Франківську: аналіз підходів з
урахуванням принципів кругової економіки", результати
якого уже незабаром представимо.
Учасники команди платформи “Тепле Місто” взяли участь у
семінарі "Адвокація: стратегія досягнення соціальних змін".
Семінар був покликаний спільно з учасниками проговорити
інструменти адвокації та особливості їх застосування в
громадах.
У партнерстві з Українською Соціальною академією в
Івано-Франківську та Коломиї ми презентували навчальну
програму “Акселератор соціального підприємництва”^ фото
з події – за посиланням.
Наша команда мала зустріч з представниками Трускавецької
міської ради та громадської організації Ті 100. Ми розповіли
про те як зародилась та функціонує платформа “Тепле
Місто”, поділились досвідом реалізації проєкту Urban Space
100
та
презентували
інноваційний
центр
Промприлад.Реновація.
Щиро вболіваємо та бажаємо успіхів у запланованих
проєктах та розвитку Трускавця.

У травні команда працювала над розробкою подкасту
“Свідомі вдома” — це програма про еко-свідому рутину,
створений у форматі щоденника двох героїнь: Ані —

господині еко-ферми у селищі Згар і Насті — факт-чекерки з
Києва. Вони на власному досвіді, поєднують “зелені звички”
з повсякденним життям. Метою проєкту є представити
переваги кругової економіки над лінійною та малими
кроками показати, що свідоме використання — це легко.
Також запустився проєкт “Твоє Чуже місто” — це подкаст про
українські міста і їхніх жителів. У подкасті говорять про
стереотипи щодо переїзду в інші міста. Кожен з епізодів
присвячений окремому місту, останній буде спецвипуском.
Проєкт реалізовують: Urban Space Radio та команда
переможців Хакатону “Мене Чути?”.
Слухайте про переїзд в Київ на за посиланням.

У травні відбулася триденна «Школа Малих Грантів», яка
прийняла у своїх стінах 6 команд. Учасники заходу
навчались перетворювати свої ідеї в проєкти, комунікувати
про них та шукати додаткове фінансування. Чотири команди
зі шести надіслали свої заявки на літній конкурс програми.
28 травня завершився прийом заявок на літню хвилю
програми. Загалом надійшло 13 заявок, серед яких:
● прогресивна освіта: 5 проєктів;
● сучасне мистецтво: 5 проєктів;
● міський простір: 3 проєкти;
У категорії "20 тис. грн" цієї хвилі змагалось 10 команд, "10
тис. грн" — 3 команди.

Відбулося відкриття трьох проєктів, які отримали грантову
підтримку від Urban Space 100:
1)
Парк під ногами – 5 400 грн
В межах проєкту організовано забіг протяжністю в 5 км.
Учасники забігу надсилали організаторам підтвердження
виконаної дистанції, і за кожного учасника, який пробіг
дистанцію, команда висадила дерево.

2)
Перша з Серії виставок “Вже не буде/Ще не є” про
життя людей в час пандемії та ізоляції – 35 000 грн
Виставка художниці Богдани Давидюк зі Львова “Ізоляріум
14/14” — це 14 робіт, серед яких аплікації, малюнки та інше.
Серія трохи жартівлива, а трохи про самотність і людину в
ізоляції.
3)
Виставка “Від(на)родження – 42 000 грн
Мисткиня Зоряна Козак на своїй персональній виставці
відкрила інакший, яскравий карнавал форм, виражений у
чотирьох форматах: на полотні, у кераміці, на фото та відео
засобами.

У травні вийшло 3 публікації на тему цілей сталого розвитку
у бізнесі. Про бренди сталої моди Framiore та Patagonia, а
також реалізацію сталих принципів у приватній гімназії
“Крила” читайте на facebook-сторінці платформи.

Станом на 31 травня до проєкту Промприлад.Реновація
приєдналось 879 інвесторів, загальна сума залучених коштів
становить 8 492 313 $. Проєкт увійшов до числа фіналістів
2-х престижних конкурсів: LI Europe Awards for Excellence
2021 та SABRE Awards EMEA 2021!
Також місяць був насичений подіями:
джаз на терасі Dennis Adu Quintet;
показ фільмів «Української нової хвилі» від
Довженко-центру;
культова вистава «Нація»;
день відкритих дверей “Парасольки”.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

Також дякуємо Ожга Глорії-Юлії, Парасюку Олександру за фінансову підтримку.

