Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у серпні склали 6.84 %
Фінансовий звіт
за 2020 рік

У вересні в галереї “Детектор” відбулась 
виставка
відновлених скульптур з Конґресу рисувальників
. Ці
скульптури — нагода згадати та переосмислити взаємодію
міста в рамках події у 2015. Дивіться відео з події тут:
http://bit.ly/kongres_rysuvalnykiv
.
Команда розпочала спільну роботу з 
соціологічною агенцією
Fama для дослідження впливу діяльності платформи на
розвиток міста в рамках проєкту “Strengthening Civic
Activism and Local Democracy” за підтримки National
Endownment for Democracy.
Cпільно з фандрейзинговою програмою для бігунів 
Kind
challenge у вересні ми розпочали 
збір коштів на
встановлення питних фонтанчиків
, що матимуть вільний
доступ для жителів та гостей міста. 
Маємо вже перші
здобутки – до кампанії приєднались три команди добрих
бігунів: команда бігового клубу 
“Gursul Running Club” та дві
команди компанії “Прикарпатобленерго”
. Нас підтримали
фінансово більше сотні небайдужих – в результаті за
вересень зібрано понад 20% з необхідної суми.
Дякуємо кожному за внесок, а для тих, хто хоче долучитися
– збір коштів триває:
https://kindchallenge.net/foundation/teple-misto
.
В рамках проєкту
“Впровадження підходів кругової
економіки для творення життєздатного та стійкого
Івано-Франківська” за підтримки міжнародного фонду
Відродження ми розпочали співпрацю з визнаними
експертами з компанії 
Metabolic (Амстердам, Нідерланди)
над комплексним дослідженням поточного стану і
мапування потоків ресурсів 
(у т.ч. енергії, води, відходів)
при реконструкції та майбутньому повномасштабному
функціонуванні інноваційного центру Промприлад.Реновація
в
урбаністичній
екосистемі
Івано-Франківська.
Це
дослідження стане основою для подальшої розробки
кругової стратегії центру.

У вересі команда радіо працювала над подкастом 
“Ф
 ормула
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. Подкасти підготовлені за
підтримки міжнародного фонду "Відродження".
Також команда радіо працює над першим подкастерським
хакатоном та серією концертів в рамках сезону
#безстереотипів.

Впродовж вересня в Івано-Франківську обласну дитячу
клінічну лікарню спрямовано - 
1770 респіраторів, 60 літрів
антисептика, 700 захисних масок, 250 літрів концентрату
гідрохлориду натрію для дезінфекції поверхонь
.
У співпраці з Urban Space Radio запущено подкасти
“Планета катастроф”
, де у контексті пандемії Covid-19
науковці аналізують зміни які відбувались на Землі. 
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.

До 30 вересня тривала подача на зимову хвилю програми
“Малі Гранти Теплого Міста”. Загалом отримали 
16 заявок, 9
з яких увійшли в ІІ тур оцінювання не залежною комісією.
У категорії "20 тис. грн" цієї хвилі змагалось 14 команд, "10
тис. грн" — 2 команди.

19 вересня відбулася друга неформальна розмова 
"Диванні
розмови з (не) переможцями
. Разом з Юлією Кмітою-Ференц
та Іриною Лонич говорили про фестивальну культуру,
життєвий та професійний шлях організатора масових подій
та про те, яких масштабних дійств не вистачає місту.
Програма запустила нову рубрику на 
Youtube- каналі —
“Три крапки: неформальні розмови про громадський
активізм”. Гостем першої програми став Ярослав Мінкін —
громадський активіст, голова молодіжної організації СТАН \
STAN art group, який радо поділився своїми спогадами,
думками та ідеями щодо розвитку міста, регіону та країни.
Повний запис: https://youtu.be/xOpLyftpSPA
.

Проєкт “Відкрита майстерня”. 
Розпочалась резиденція з
партнерами Garage Hub з Харкова для розробки концепції
проєкту.
Провели
стратегічну
сесію
з
командою
Промприлад.Реновація
та
партнерами
проєкту,
де
розпрацьовували можливі сценарії розвитку maker space в
екосистемі Промприладу
.
В рамках відкритого проєкту 
“
Тбіліське Архітектурне
Бієнале” в партнерстві з Тбіліською організацією розробили
комунікаційну стратегію та провели комунікацію з
учасниками.

У вересні закінчився спільний з Львівською бізнес-школою
проєкт “Дорадчі Ради”
, у якому взяли участь 10
представників з Івано-Франківська, 
7 з яких — учасники
бізнес-спільноти. Також Команда платформи долучилася до
проєкту “Похвали Малих” від 
Forbes Ukraine
, метою якого є
підтримка малого та середнього бізнесу у часи кризи.

15-го вересня в 
Urban Space 100 стартував ґрантовий сезон
вперше після піврічної карантинної паузи.
Також важливою приємністю стало те, що проєкт було
відібрано для виставки 
Living the City
, яка розпочалася
25-го вересня, в аеропорту Берлін-Темпельгоф та триватиме
до 20 грудня. Urban Space 100 — єдиний проєкт з України,
що був відібраний для експозиції разом з іншими 70
учасниками з 20 країн світу.
Зважаючи на пандемію та економічну ситуацію, на початку
вересня нашими партнерами БФ “Бітрут Академія” прийнято
рішення призупинити плановану діяльність із запуску
проєкту Urban Space у м. Маріуполь.

Тепер про проєкт можна знайти інформацію також на
Вікіпедії: https://uk.wikipedia.org/wiki/Промприлад.Реновація.
Впродовж місяця в різних містах України проходила 
серія
зустрічей з Романом Шереметою та Юрієм Филюком, а
завершальна подія відбулась в Івано-Франківську
.
У вересні до проєкту приднався 
500-й інвестор
.
На Промприлад.Реновація нові резиденти — 
команда
Beetroot Academy.
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