Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у березні склали 4,9%
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Станом на 30 травня ініціативами 
Антикризового фонду
зібрано 6 489 536 гривень 
на допомогу лікарям
Івано-Франківська та області. Фонд продовжує за потреби
забезпечувати медиків засобами індивідуального захисту.
Окрім того, з 14 травня волонтери Антикризового фонду
щодня розвозять 80 обідів для медиків швидкої медичної
допомоги 103.
В травні ми провели дві фандрейзингові акції 
“Аукціон
картин” та “Mind Game”
. Загалом відбулось дев’ять акцій —
зібрано 387 893 гривень. Вдячні всім і кожному хто
долучився!
З травня діяльність фонду відбувається за підтримки Zagoriy
Foundation.

Впродовж травня команда радіо працювала над новим
сезоном. Наступні два місяці (червень-липень) 
на радіо
стартує 5 нових програм
. Основна тема сезону #безстереотипів. 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. Вмикайте 
urbanspaceradio.com
.
Програми виходять за підтримки
міжнародного розвитку USAID.
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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 проєкт “
Публічний простір
у селі Татарів
” —
 дослідження території, підготовка
аналітики.

На онлайн-майданчику Urban Space 100 проведено 4
концерти українських виконавців: 
Lumara
, 
DiZex
, 
Артем
Мананніков, Deepwine
.
12-го травня відкрився літній майданчик, де тепер наші гості
можуть поснідати й покуштувати улюблені бургери.
Наприкінці травня реалізувався один з проєктів-переможців
зимового грантового сезону “Ba&Di Freelance”. Це веб
платформа, де бабусі та дідусі готові надати фрілансерські
послуги батькам, які зайняті й не мають змоги виконувати всі
щоденні справи самостійно. Посилання на сайт —
https://badi.in.ua/.

В травневий період програма "Малі Ґранти Теплого Міста"
мала паузу, та готувала програму літніх онлайн форматів.
Приходьте на наші онлайн-бесіди про громадський активізм
щосереди о 18:30
:
- 10 червня: "Франківськ: ретроперспектива активізму".
- 17 червня: "Волонтерський рух в Україні: бути чи не бути".
- 24 червня: "Благодійність в Україні: яка вона?".
- 1 липня: "Шлях українського самурая-активіста: початок
кінця чи кар'єрна трансформація?"

У травні разом з 
Львівською бізнес-школою УКУ (LvBS)
стартував проєкт “Дорадчі ради”.
Це можливість для бізнес-спільноти Теплого Міста отримати
півторагодинну
безкоштовну консультацію з трьома
експертами.
Більше інформації про програму за посиланням:
https://bit.ly/Adviser_LVBS
.

Після послаблення карантинних обмежень пілотний поверх
знову відкритий для всіх. З 12 травня відновили роботу
офіси, запрацював бар, відкрилась тераса, а у 
коворкінг
змогли повернутись резиденти.
На базі інноваційного центру 
з’явиться новий резидент
FRAMIORE —
 виробництво
, розробка й тестування одягу.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

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

