Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у січні склали 17.42%
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Команда Urban Space Radio готується до нового весняного
сезону, де будуть не тільки нові автори, а й нові члени
команди. Усі деталі згодом на сторінках радіо у соціальних
мережах.
Натомість щотижня ви можете читати в текстовому форматі
епізоди “хтознаяк” на ресурсі 
Happy Monday
, наприклад, що
робити з сумнівами у своїй професійності
. Або ж прочитати
інтерв’ю з керівницею Urban Space Radio про подкастну
культуру, яка розвивається в Україні.

Metalab в січні був долучений до організації 
майстерні по
створенню термопресу для переробки пластику
. Також
команда активно працює над проєктом “Зелена Мапа
Івано-Франківська”, який направлений на інтерактивне
дослідження задля збереження рекреаційних зон міста.
Співзасновниця та кураторка Metalab поділилася досвідом з
активізації громадського простору на 
Urban Forum
Kazakhstan.

27 січня розпочалась 
весняна хвиля програми “Малі Гранти
Теплого Міста”, яка триватиме 
до 27 лютого
. Подумайте
наперед та встигніть подати свій проєкт на ґрант за
посиланням. Ми формуємо грантовий фонд програми (80
000 грн) з внесків бізнес-спільноти платформи.

У січні пройшла перша західноукраїнська рекламна
конференція за участі компанії VIO Agency та київських
експертів-маркетологів. Це – друга з серії подій 
“Made in IF”.
Наступна вже 26 лютого. 2020 рік почали з 
двох нових
партнерств — “Respect Dental” та “Electrolux”. Ласкаво
просимо! Більше про бізнес-спільноту 
на сайті платформи.

15-го січня завершився зимовий ґрантовий сезон. За
результатами конкурсу ґрантовою програмою Urban Space
100 було підтримано 7 проєктів на загальну суму 284 765
грн. Як у Франківську працюють безкоштовні курси з
програмування, підтримані Urban Space 100? 
Більше у статті
від Kufer.Media.

Завод офіційно перейшов у власність проєкту Промприлад.
Реновація. Про Промприлад. Реновація 
у відео Ukrainer,
програмах "Техніка мрії
" та "
Вдома краще
".
На пілотному поверсі відкрилась 
виставка "Спадок" Михайла
Стецика, автора барельєфу, що віднедавна знову прикрашає
стіну одного з корпусів заводу.
Відбулась презентація проєкту Андрію Гундеру –
Президенту Американської торговельної палати в Україні.
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Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Пекарський, Жалюзі Центр, MTB
Bike.

Дякуємо 
Sergey Svinarenkoза фінансовий внесок на підтримку організації.

