Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у березні склали 5,84 %
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Упродовж середини червня-початку липня у співпраці з
Мальтійська Служба Допомоги завершили другу хвилю
розвезення допомоги для вразливих верств. Деталі – за
посиланням.
18 червня на території Промприлад.Реновація відбулась
відкрита акція Твоя кров рятує життя – стань донором. 50
людей виявили бажання здати кров, 45 з них були допущені
до донації. Більше інформації – 
тут
.
“Харчування для медиків” – за місяць активної роботи для
бригад швидкої медичної допомоги 103 було розвезено
2 560 обідів, приготованих громадським рестораном 
Urban
Space 100 на суму 89 600 гривень. Ініціативу підтримали
також Сімейна Пекарнята ініціативні мешканці.
Як підсумок, Антикризовий фонд по боротьбі з COVID-19 в
Івано-Франківську 
за 3 місяці роботи передав допомоги на
7 276 832 гривень
, закривши екстрені потреби медичних
закладів Івано-Франківська та області. З 26 березня, ми
забезпечили понад 
5500 медиків 
Івано-Франківська та
області засобами індивідуального захисту, обладнанням,
побутовою хімією та іншою допомогою. Дізнайтесь більше у
підсумковому відео Антикризового фонду
.

В червні програма "Малі Ґранти Теплого Міста" провела 4
онлайн-бесід на теми громадського активізму. 
Записи та
детальний опис бесід дивіться - 
тут
.
Відбувся набір громадських та благодійних організацій на
менторську підтримку 
“Прокачай свою ГО”
. Програма
триватиме в липні-серпні та має на меті сприяти
інституційному
розвитку
організацій
та
сталості
громадського сектору регіону. Детальніше 
тут
.

Впродовж травня-червня команда радіо запустила 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
.
Подкасти в ефірі urbanspaceradio.com збільшили аудиторію
майже у всіх містах в порівнянні попереднім роком.
Станом на 30 червня Urban Space Radio посідає 13-те місце у
розділі “наука” на Apple Podcasts. А також друге місце в
розділі “музика” на Google Podcasts і п’яте місце в розділі
“освіта”.

Команда Metalab у червні презентували проєкт 
“Зелена
мапа” для Департаменту житлової, комунальної політики.
Окрім того наприкінці червня оголошено 
початок Відкритого
Набору на участь в проєкті 
“
Тбіліське Архітектурне Бієнале”
на тему “Що у нас спільного” в партнерстві з Тбіліською
організацією. Проєкт має на меті дослідити теми урбаністики,
архітектури, соціології, медіа-арту та філософії в контексті
пошуку спільного у формуванні та розвитку цих напрямків в
наших країнах. Деталі читайте 
за посиланням
.

Активно триває спільний з 
Львівською бізнес-школою УКУ
(LvBS) проєкт “Дорадчі ради” і консультацією уже
скористалися перші учасники бізнес-спільноти. Відгук однієї
з учасниць та результати консультацій читайте 
тут
.
Більше інформації про програму за посиланням:
https://bit.ly/Adviser_LVBS
.

В рамках ґрантової програми розпочато реалізацію
навчального проєкту 
KidsDO-2 та реалізовано проєкт
“Реставрація і повернення автентичних дверей в дитячій
художній школі”.
Про історію створення та як працює бізнес-модель
соціального підприємства, умови франшизи та багато іншого
тепер можна прочитати в новій 
брошурі Urban Space 100.
Англомовний варіант – 
Urban Space 100_brochure_ENG
.
Також в червні на онлайн-майданчику Urban Space 100 було
проведено 4 концерти українських виконавців: 
Женя і Катя,
Сонце в кишені, SVITY
,
PIANO
.

У червні Промприлад.Реновація випустив одразу кілька
відео про життя інноваційного центру:
●
Прокидання з Промприладом 
— відео те, як тут вирує
життя після карантинної паузи.
●
Марта. Я працюю в коворкінгу Промприлад.Реновація
— розповідь про коворкінг від його резидентки.
●
Prom Quickly: твоя кров рятує життя 
— про відкриту
акцію Твоя кров рятує життя – стань донором
, яка
проходила у Промприлад.Реновація.
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