Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у серпні склали 9,58 %
Фінансовий звіт
за 2020 рік

У партнерстві з онлайн-виданням Kufer ми підготували три
матеріали на актуальні теми:
репортаж
зі
старшою

фельдшеркою
Івано-Франківської підстанції швидкої допомоги Тетяною
Туранською “Без права боятися. Як працює фельдшерка
швидкої допомоги у Франківську
;
статтю-квіз 
“
Чи маєте ви імунітет до фейків про
коронавірус?” для того, щоб добре орієнтуватись між
правдою та вигадками навколо COVID-19;
статтю
та
бінго-календар
про
важливість
взаємодопомоги 
“
12 місяців добра: проєкти, яким варто
допомагати у Франківську”
.

30 серпня стартувала зимова хвиля програми “Малі Гранти
Теплого Міста”: grants.warm.if.ua
Цієї хвилі у кожного є можливість отримати ґрант: від
досвідчених ГО до молодих, але амбіційних ініціатив.
Подавачі обирають категорію: 10 000 грн (для команд, які не
мають попереднього досвіду реалізації) чи 20 000 грн (для
команд, які мають досвід проєктного менеджменту).
Фонд програми формується з внесків 
бізнес-спільноти
платформи Тепле Місто
, а також за підтримки організації
National Endowment for Democracy
. Загальна сума
грантового фонду хвилі складає 120 000 грн.
Термін подачі заявок: 30 вересня.
У серпні також продовжилась менторська програма
“Прокачай свою ГО”, до якої було відібрано 10 громадських
та благодійних організацій. Команди пройшли ще два
навчальні тренінги:
8 серпня - Принципи та організація роботи з волонтерами.
Спікер: Анна Бондаренко - засновниця та керівниця
організації "Українська волонтерська служба"
.
9 серпня - Комунікації та брендинг для неурядових
організацій. Спікер:
спеціалісти PR -агенції 
Plus One
.

У серпні місяці команда 
Urban Space Radio працювала над
новими серіями подкастів. А саме:
Планета Катастроф. Це серія подкастів, де науковий
журналіст
Дмитро Сімонов разом із науковцями
розповідають про найдраматичніші сторінки історії планети
Земля та її мешканців - великі вимирання, зміни клімату та
епідемії далекого і не дуже минулого. Як вони змінили світ у
якому ми живемо. Прослухати можна на 
Apple Podcasts
.
Формула Правди
. Це спільний проєкт трьох медіаплатформ
Urban Space Radio, Єден Радіо, ЛЮК, де досліджуються
лайфхаки та методи роботи з текстом, візуальною,
аудіальною та комбінованою інформацією. Уже зовсім
незабаром в ефірі на 
urbanspaceradio.com
.
Також команда радіо працює над першим подкастерським
хакатоном та серією концертів в рамках сезону
#безстереотипів.

Команда Metalab у серпні 
працювали над розробкою
концепції Відкритого Цеху
, а також розробкою програми
резиденції. Простір надасть можливість використовувати
технології, виробниче обладнання та освітні можливості для
громадськості. А також дозволить розробляти та
виготовляти предмети за допомогою інструментів та
обладнання, такого як 3d принтери, машини для цифрового
виготовлення
та
програмне
забезпечення
для
автоматизованого проєктування (CAD).
Окрім того, зверстали 
брошуру для проєкту 
“Публічний
простір у селі Татарів”.
В рамках відкритого проєкту 
“
Тбіліське Архітектурне
Бієнале” в партнерстві з Тбіліською організацією відбулось
оцінювання проєктів та відбір учасників, а також 
розробка
концепції українських павільйонів.

У серпні у програмі “Дорадчі Ради” взяло участь 23
компанії, 4 з яких 
–з Івано-Франківська.
Скористатися 1,5-годинною консультацією до кінця вересня
можна за посиланням: 
https://bit.ly/FORM_consulting
.
Більше інформації про
https://bit.ly/Adviser_LVBS
.

програму

за

посиланням:

Urban Space 100 на першому місці у статті від 
The Village в
рекомендації місць, куди піти у Франику: 
https://bit.ly/2QfITuv.
Навчальна
програма
із
соціального
шкільного
підприємництва
віднедавна
була
рекомендована
Міністерством освіти та науки України до запровадження у
школах. У навчальний курс ввійшов і кейc Urban Space 100.
Ось ролик – https://youtu.be/IlTzACZX10Q
.
Також в серпні заклад зміг відновити ранній режим роботи.
Заклад працює тепер з 7:00 до 22:00.
Впродовж серпня двічі провели розважальний Urban
Барабан, а також відбулись регулярні літні бігові події Відкрите тренування
.

Станом на серпень проєкт залучив $5 333 985 інвестицій, а
до спільноти інвесторів приєднались уже 
469 інвесторів
.
Цього місяця на даху 3-го поверху було відкрито 
міський
сад. А в останню п'ятницю літа відбулась 
перша відкрита
екскурсія на Промприлад.Реновація після тривалої
карантинної паузи.
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