Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у серпні склали 15,81%.
Фінансовий звіт
за 2019 рік

У вересні команда радіо готувалася до старту нового сезону.
“Сезон Історій” в ефірі з 2 жовтня
. Впродовж двох місяців
слухачі дізнаються про розвиток мистецтва, соціальне
житло, емоційний інтелект, особливості людської поведінки в
соціумі та актуальну міську музику. 
Слухайте подкасти
нового сезону, коли вам зручно, на 
Apple Podcast та
Mixcloudі незмінно 24/7 на urbanspaceradio.com
.

Цієї осені Metalab проводить серію постфестивальних
майстерень: на початку місяця відбулася Керамічна
Майстерня від скульпторки Наталії Зубан. В жовтні
планується дискусія “
Справжня Ціна Пластику
” та майстерня
“Дорогоцінний Пластик
”, де ми разом з експертами будемо
будувати машину, що переробляє пластик.

14 вересня ми провели воркшоп “Тренажер ідей: 2.0”, де 5
команд відтренували свої ідеї й перетворили їх в ефективні
проекти. В кінці місяця отримали 22 заявки на ґрант від
Малих Ґрантів. Найбільше заявок було у сфері розвитку
міського середовища, прогресивної освіти та сучасного
мистецтва.

З 15-го вересня до 15-го жовтня команда Urban Space 100 та
співзасновники чекають на нові проєкти, бо стартував
осінній ґрантовий сезон! 
Податися на ґрант
.
Також відсвяткували вже 1000-ну безкоштовну подію
ресторану вечіркою з живою музикою та дискусіями.
У вересні отримали 2 запити на реплікацію проекту в інших
містах України й з-за кордону. Презентували Urban Space на
форумі “Молодвіж” у Львові та дали інтерв’ю 
для журналу
Forbes.

Президент України заявив на відкритті форуму #YES про те,
що Промприлад. Реновація — один з найважливіших
інвестиційних проектів України. Також ми отримали
подарунок від уряду Канади — клен, який висадили біля
входу заводу. Провели презентацію проєкту для 10
делегацій з Німеччини, Норвегії, Іспанії, Нідерландів, Італії та
Австрії.
До проекту приєдналися вже 149 приватних інвесторів, а
загалом залучено $3 384 929. 
Станьте інвестором вже
сьогодні.

Вересень відзначився різноманітними подіями: теплий вечір
на терасі, зустріч по уникненню репутаційних ризиків та
триденне навчання по стратегії у бізнесі. Усього було
залучено близько 100 людей.
До бізнес-спільноти платформи долучилася компанія “Кухня
маркетингу”. Дізнатися більше про соціально-відповідальні
компанії міста й стати їх частиною
.

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, MTB Bike, Сінт-майстер, Аквареал,
Bright Advice, CofeeIn, Парасоля, PrintBar, Beton Prime, а також Сергію
Меткому, Анні та Андрію Хоменко, Сергію Біденку та Ірині Золотаревич.

