Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у липні склали 2,3%.
Фінансовий звіт
за 2019 рік

Протягом липня команда радіо працювала над міні-сезоном
“Okay, Urban”. В рамках сезону ми реалізували три програми:
Urban Translate, Urban Chat, Urban Music та 10 прямих
включень із фестивалю “Сеанс Міського Сканування”.
Усі записи ви можете послухати на 
Apple Podcasts і 
Mixcloud.

У липні пройшов міжнародний урбаністичний фестиваль
“Сеанс Міського Сканування 2019
”. Ми відкрили двері
чотирьох режимних об'єктів Франківська, 
мали важливі
дискусіїпро майбутнє наших міст, провели 
8 воркшопівта 6
перформансів у різних локаціях, 7 музичних подій.
Архітектори, митці й урбаністи з 20 країн від Огайо до Делі та
18 міст України жили й творили у місті протягом місяця. Під
час фестивалю вони представили 
9 інсталяцій та 5
презентацій. Загалом відбулося понад 60 подій, які відвідали
близько 2050 людей.

У липні провели симуляційну гру "Розвиток громад". Вона
навчила кожного мешканця району домовлятися, формувати
спільні ідеї та розробляти прототипи проектів. Ми
підготували стратегію нової хвилі ґрантової програми, яка
розпочнеться 26 серпня. Дізнатися більше про 
Малі Гранти
Теплого Міста.

27 липня співзасновники ресторану підтримали 
6 соціальних
проектів на загальну суму 202 497 грн. На подієвому
майданчику Urban Space 100 відбулось 12 різноманітних
подій. З анонсами усіх подій можна ознайомитись 
тут
. Ми
отримали 3 запити на реплікацію проекту з різних міст. Щоб
відкрити Urban Space в своєму місті, 
напишіть нам
.

Цього місяця ми випустили перший випуск влогу про
Promprylad.Renovation, переглянути 
за посиланням.
Організували другу екскурсію на територію інноваційного
центру для всіх охочих. До проекту приєднались вже 100
інвесторів, 15 організацій і фондів, станом на липень
залучено 2 689 581$. 
Станьте співвласником заводу вже
сьогодні.

26 липня відбулася перша сімейна поїздка на “Goodvalley”,
яка зібрала 55 любителів природи та прогресивного
виробництва. У липні до бізнес-спільноти “Теплого Міста”
долучилося 2 соціально-відповідальні компанії “FROP” та
таксі “Оптимальне”. Раді бачити Вас у команді! 
Долучайтеся
до бізнес-спільноти
, щоб теплих компаній ставало більше.

Міжнародні партнери і фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Фабрика кави, KidIT, Стара
Правда, Жалюзі Центр, Webmil, Сінт-майстер, Аквареал, Bright Advice, SELECT*,
CofeeIn, Парасоля, PrintBar.

