Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у березні склали 5.20%
Фінансовий звіт
за 2020 рік

З огляду на ситуацію, що сьогодні склалась у світі, Україні та
Івано-Франківську зокрема, платформа Тепле Місто
перейшла до антикризового режиму роботи
. В рамках
протидії поширенню коронавірусу створено 
Антикризовий
фонд по боротьбі з COVID-19. Робота фонду спрямована на
оперативне
забезпечення
медиків
засобами
індивідуального захисту та лікарень найнеобхіднішим у
боротьбі з коронавірусом. 
Дії фонду реалізуються у
партнерстві зі StopCovid-19.if, Івано-Франківським ІТ
кластером, об'єднанням блогерів coronavirus.if та спільнотою
ActivePeople.If. Підтримайте медиків 
тут
.

В березі на радіо стартували три нові подкасти: “
Карантіно:
тільки факти про коронавірус” 
— просвітницькі подкасти від
медиків про пандемію коронавірусу в Україні, зроблені в
партнерстві з УКУ. “
Хтознаяк: на карантині
” з
психотерапевткою Анною Шийчук —
 про те, як зрозуміти
себе та людей навколо в період світового карантину та
пандемії коронавірусу. А також “
Музика для спокою” від
українських виконавців.

Команда Metalab продовжує роботу над проєктами “
Зелена
Мапа Івано-Франківська
” (дослідження рекреаційних зон
міста задля їх збереження) та проєктом “
Відкритий Цех
Парасолька” —
 відкритого мейкерського простору на заводі
Промприлад. Також Metalab допомагає антикризовому
фонду в комунікації з мейкерами.

Зараз, громадський ресторан зачинено на період карантину,
як і інші заклади. Ми змушені були зупинити весняний
ґрантовий сезон Urban Space 100. Віримо, що скоро зможемо
повернутися до звичного режиму та відновити свою роботу.

7 березня було обрано 5 команд-переможців, які вже
незабаром
будуть
реалізовувати
свої
проєкти у
Івано-Франківську. 
Детальніше про проєкти, які перемогли.
На час карантину програма тимчасово припинила активну
роботу.

В першій половині березня відбулись 2 події: 
Made in IF. MTB
and UCG: місто і електровелосипеди та камерна зустріч з
Ярославом Ажнюком. З середини березня почали регулярно
зустрічатися онлайн і провели 3 вебінари з експертами у
питаннях
фінансів та комунікації. Раді вітати у
бізнес-спільноті нову компанію - пекарня-кав’ярня “Old
Baker”. Нас більшає, незважаючи на кризу!

З 17 березня 3-й поверх Промприлад.Реновація закритий на
період карантину. В першій половині місяця у нас відбулись
декілька подій: “
Промприлад. Підсніжники
” за участі
резидентів пілотного поверху та камерна зустріч з
Ярославом Ажнюком на тему «Чому зараз найкращий час
будувати глобальні бізнеси з України».

Міжнародні партнери і фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Жалюзі Центр, MTB Bike.

