Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у листопаді склали 10%.
Фінансовий звіт
за 2019 рік

Команда радіо завершує Сезон Історій, який тривав
впродовж останніх 9 тижнів та налічує 54 унікальних
подкасти. У порівнянні із осіннім сезоном 2018 року, нас
слухало на 30% більше слухачів
.
Провели відкритий офлайн ефір 
“Хтознаяк” на тему “Що
треба знати про прокрастинацію”. Слухайте нас в ефірі чи
записі: urbanspaceradio.com
,
Apple Podcastsта 
Mixcloud
.

У листопаді урбаністична лабораторія Metalab готувалась до
Справедливого ярмарку – Fair Fair
, який відбудеться 14
грудня у Відкритому Цеху на 
Promprylad. Renovation. 
Мета
ярмарку – об'єднати виробників, мейкерів, творчих людей,
локальні бізнеси та соціальні ініціативи, щоб зробити свято
обміну продукцією, подарунками, речами, талантами,
досвідом і просто хорошим настроєм.

Відбулось відкриття 
проєкту-переможця зимової хвилі
програми – “Школа юного біохіміка”
, де школярі зможуть
експериментувати та дізнаватись нове із біології.
Ґрантовий фонд програми формується із внесків
соціально-відповідальних
бізнесів.
Приєднуйтесь

до
спільноти, яка розвиває місто.

27 листопада відбулась перша з серії подій від учасників
бізнес-спільноти “Made in Ivano-Frankivsk”, досвідом ділилась
компанія “Devlight”
.
Дізнатись більше про бізнес-спільноту та долучитися до неї.

У рамках ґрантової програми реалізувались три проєкти:
“Стерилізація для Сірків”
,
“Якщо стається втрата” та 
виставка
Сергія Міщенка у галереї “Детектор”
.
Презентували
Urban
Space
на
міжнародних
та
всеукраїнських майданчиках – ExChange Your Impact
м.Єреван, Вірменія; Festiwal Kultur "Dzień ukraiński" м. Рибнік,
Польща; ІІІ Міжнародна конференція з інклюзивного
розвитку бізнесу м. Івано-Франківськ.
27 грудня Urban Space 100 запрошує на своє п’ятиріччя.
Слідкуйте за оновленнями 
тут
.

До проєкту приєднались 69 нових інвесторів, 9 чинних
інвесторів збільшили суми своїх вкладів, а загальна сума
залучених коштів склала 540 тис. $ – це майже втричі
більше, ніж у жовтні. Створено віртуальний тур інноваційним
центром: запрошуємо на прогулянку.

Фото з відкриття проєкту “Школа юного біохіміка”
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Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Фабрика кави, KidIT,
Пекарський, Жалюзі Центр, MTB Bike, Сінт-майстер, Аквареал, Bright Advice, CofeeIn,
Парасоля, PrintBar.

