Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у березні склали 2.5 %
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Допомога лікарям:
Станом на 30 квітня ініціативами 
Антикризового фонду
зібрано 3 194 257,61 грн 
на допомогу лікарям
Івано-Франківська та області:
- 1 756 947,61 грн надійшло на рахунки всіх ініціатив фонду;
- 1 164 200,00 грн передано компаніями-партнерами
допомоги напряму лікарням;
- 273 110,00 грн передано допомоги від 
Пацієнти України.
Що закуплено на ці кошти можна побачити 
за посиланням.
Також фонду вдалось налагодити процеси виготовлення
засобів індивідуального захисту лікарів з локальними
підприємцями. Надруковано 135 посібників з профілактики
та лікування COVID-19, виготовлено 1400 костюмів
індивідуального захисту, 2 500 одноразових медичних масок
та 300 захисних щитків для лікарів Івано-Франківська та
області. Вдячні всім і кожному хто долучився!
Допомога вразливим верствам населення
:
Спільними зусиллями з Мальтійською службою допомоги
м.Івано-Франківська 
сформували та передали 260 пакунків
з продуктовими наборами та комплектами засобів гігієни.
Завдяки доброчинцями ми отримали 7 готових великодніх
наборів, 470 кг печива, 33 банки олії, 58 пачок круп, 128
банок тушонки, 30 кг ковбас, 86 кг борошна, 20 кг цукру, 120
штук бакалійних товарів, 150 пасок, 10 штук мила ручної
роботи, 100 захисних масок. Висловлюємо щиру подяку всім
доброчинцями, які у різний спосіб долучилися задля
втілення цієї акції в реальність.

У квітні проведено 11 з 13 вебінарів з серії
“Crisis

communication, coordination, cooperation” для малого та
середнього бізнесу. Онлайн-подія зібрала 1600 учасників і
4500 переглядів в YouTube. Усі записи вебінарів можна
знайти на сайті. Також разом з Львівською бізнес-школою
готували програму менторської підтримки. Запуск проєкту
планується найближчим часом. 
Слідкуйте за анонсом
.

Впродовж квітня команда радіо працювала над новим
сезоном. Наступні два місяці (червень-липень) 
на радіо
стартує 5 нових програм
. Основна тема сезону - стереотипи.
Серед п’яти програм - три розмовні, дві музичні програми.
Автори нового сезону
: Олег “Мох” Гнатів, Маргарита
Кулічова, Олександр Буліч, Владислав Волочай, Гриць
Семенчук, Ляна Мицько.

Команда Metalab у квітні працювала одразу над декількома
проєктами. Проєкт 
“Зелена мапа” 
по дослідженню зелених
зон міста —
 робота з сайтом, комунікація з командою
проєкту, UX-дизайн. Проєкт “
Відкритий Цех
”
— планування,
комунікація з донорами. А також новий проєкт “
Публічний
простір у селі Татарів
” —
 дослідження теми, планування,
комунікація з замовником.

Ресторан Urban Space 100 знову відчинено
, але в новому
форматі. Тепер ми займаємось продажем й доставкою
товарів з крамнички і приготуванням смачної їжі та кави на
самовиніс. Смакуйте стравами з 
міні-меню
.
Також у квітні ми отримали 1 запит на реплікацію проекту з
м.Лисичанськ.

Міжнародні партнери і фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

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

