Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у червні склали 14, 03 %
Фінансовий звіт
за 2021 рік

92% опитаних франківців пишаються тим, що вони є
мешканцями Івано-Франківська, а понад 80% вважають себе
щасливими людьми. Про це говорить дослідження
соціального клімату в Івано-Франківську, яке провела цієї
весни дослідницька агенція Fama у партнерстві з
платформою “Тепле Місто”. 24 червня відбулась презентація
результатів дослідження для лідерів думок та громадських
активістів. Дослідження реалізовано завдяки фінансуванню
неприбутковою організацією уряду США National Endowment
for Democracy.
Вперше
в
Івано-Франківську
стартувала унікальна
навчальна програма для бізнесу “Акселератор соціального
підприємництва”. Це важлива практична допомога тим
підприємствам, які займаються вирішенням соціальних
проблем – вони отримали чіткі рекомендації по веденню
бізнесу, продажів, просуванню власних послуг та продуктів,
вирішенню фінансових та правових питань. В програмі взяли
участь 12 сартапів, а 5 переможців отримають фінансування
своїх проєктів.
Команда платформи “Тепле Місто” настільки заглибилась в
пропагування та дослідження принципів кругової економіки,
що наші партнери – фонд “Відродження” опублікували
грунтовну статтю “Кругова економіка” – що треба знати і
застосовувати в Україні?, в якій пояснюється чому важливо
впроваджувати принципи кругової економіки, на які
переходить весь світ. В статі йде мова про те, що платформа
“Тепле Місто” робить вже зараз для просування принципів
кругової економіки в Україні. Дякуємо за висвітлення нашої
роботи, а тим часом команда Urban Space Radio випустили
два нових подкасти по впровадженню принципів кругової
економіки. Тим часом урбаністічна лабораторія Metalab
закінчили дослідження "Планування і проєктування
публічних просторів в Івано-Франківську: аналіз підходів з
урахуванням принципів кругової економіки". Тепер ми
знатимемо які питання при плануванні громадських
просторів треба вирішувати у Франківську сьогодні. Це
перший такий звіт. із серії аналітичних матеріалів, в якому
проводилося вивчення впливу громадських просторів на
довкілля через теорію кругової економіки та використання її
принципів при плануванні та проєктуванні громадських

просторів в Івано-Франківську.
USR випустили 4 нові
епізоди подкасту “Свідомі вдома” — про дотримання
принципів кругової економіки в побуті, деталі читайте далі.
Прослухати епізоди можна за посиланням.
Команда взяла участь у семінарі "Модерація публічних
дискусій/дебатів" проведеному ініціативою EPAIU, з метою
обміну досвідом та способам модерації публічних заходів,
що проводяться у форматі дискусій та дебатів – як одного з
інструментів адвокації.

Команда реалізовує подкаст про еко-свідому рутину “Свідомі
вдома”, який 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. Партнерами проекту є Міжнародний фонд
“Відродження” за фінансової підтримки Швеції та ініціатива з
розвитку екологічної політики й адвокації в Україні (EPAIU).
Завершилась реалізація проєкту “Твоє Чуже місто” — це
подкаст про українські міста і їхніх жителів. У подкасті
говоримо про стереотипи щодо переїзду в інші міста. Кожен
з епізодів присвячений окремому місту, останній буде
спецвипуском. Проєкт реалізовували: Urban Space Radio та
команда переможців Хакатону “Мене Чути?”.
Також команда розпочала роботу над проєктом “Пошук” за
підтримки Українського Культурного Фонду в рамках якого
розробляється та реалізовується 3 подкасти: “Музика
розкаже” про музику національних меншин, “Стаття 54” про
історії репресованих родин та “Історії з вікна” про зміну та
розвиток міст з плином часу.

У літній хвилі програми грантову підтримку отримало 7
проєктів, детальніше про проєкти читайте за посиланням.

Реалізувався проєкт Stanislav. Це телеграм бот, перший у
світі інтерактивний гід, що знайомить туристів з
Івано-Франківськом за допомогою цікавих екскурсій,
сервіс-служби та крутих квестів. Скористатися ботом можна,
зайшовши телеграм і ввівши @Stanislavv_bot.
Urban Space 100 увійшов у партнерство з одним із
наймасштабніших фестивалей країни — Atlas Weekend, що
відбувався на території відпочинково-розважального
комплексу Bukovel, розмістивши власний фудкорт на
території фестивалю. 80% отриманого чистого прибутку, як
завжди, вже в липні піде на підтримку проєктів з розвитку
Івано-Франківська.

Червень для бізнес-спільноти був насичений подіями
різного типу, серед яких: бізнес-тур до Вінниці 11-13 червня,
нетворкінгові зустрічі “Книги та фільми, які єднають” 17 та 30
червня, ці події зібрали більше 100 людей.
Також у червні вийшло 3 публікації на тему цілей сталого
розвитку у бізнесі, cеред яких – допис про 23 ресторани,
cтратегічного учасника бізнес-спільноти.
Спільнота
бізнес-партнерів більшає: у червні до
бізнес-спільноти приєдналися 2 компанії – Fin Impact та
А-Простір.

Червень був насичений візитами іноземних гостей на
Промприлад.Реновація: до нас завітали Надзвичайний і
Повноважний Посол Канади в Україні Larisa Galadza - Лариса
Ґаладза та делегація Посольство Великої Британії в Україні
на чолі з пані послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.
Також про Промприлад.Реновація написала британська
агенція новин та фінансової інформації — Reuters.
Промприлад.Реновація отримав одну з найпрестижніших
світових нагород у галузі комунікацій — Sabre Awards EMEA.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

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

