Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у жовтні склали 5.44 %
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Спільно з фандрейзинговою програмою для бігунів 
Kind
challenge у вересні-жовтні ми 
зібрали 68 500 грн на
встановлення питних фонтанчиків
, що матимуть вільний
доступ для жителів та гостей міста. 
11 жовтня на
благодійному забігу 2 км 
Frankivsk Half Marathon 
разом нам
вдалося залучити 88 учасників та зібрати 21 500 грн.
Дякуємо кожному за внесок, а для тих, хто хоче долучитися
– збір коштів триває:
https://kindchallenge.net/foundation/teple-misto
.

У жовтні команда Urban Space Radio працювала над серіями
подкастів. А саме:
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.
Подкасти доступні для прослуховування на 
Google Podcasts,
Apple Podcasts, Mixcloud та на 
окремому сайті
.
Стерпна неперекладність буття 
– с
пільний проєкт
Літературно-перекладацького фестивалю 
TRANSLATORIUM
та Urban Space Radio. Це чотири розмови з перекладачами й
перекладачками про їхнє творче буття, труднощі й радощі
перекладу, постійне подолання неможливого та прийняття
того, що можливо не все. Подкасти доступні для
прослуховування на 
Apple Podcastsта 
Mixcloud.
Також
команда
радіо
працює
над
першим
подкастерським хакатоном, який відбудеться вже 12-13
грудня в онлайн форматі та серією концертів в рамках
сезону #безстереотипів
.
Крім того, команда радіо разом із партнерами проєкту
“Жити (з) мистецтвом” вирушили в експедицію для збору
інформації про мистецтво та культуру гуцулів. 
Жити (з)
мистецтвом— це перша онлайн-галерея в Україні та Румунії

про культуру гуцулів. Основною задачею галереї є
винесення на культурну карту світу гуцулів. Три проєкти —
Urban Space Radio
, 
Коцюбинського 10 та 
FUNDATIA
UCRAINENILOR HUȚULI DIN ROMANIA — об’єдналися
навколо інформування про культурну історію, досвіди та
практики народу, який мав та має значний вплив на
формування і розвиток, як сучасної культури України, так і
інших європейських країн.

У жовтні програма вітала 
переможців зимової хвилі, до яких
увійшло 8 нових проєктів розвитку міста
. Проєктні заявки
оцінювала незалежна комісія. Шляхом інтерв'ювання команд
та довгих обговорень, було обрано 8 команд, ідеї яких
будуть
підтримані
та втілені вже незабаром в
Івано-Франківську. 
Загальний бюджет хвилі склав 120 000
гривень.

Під час проєкту Відкритого Цеху “Parasolka” провели
резиденцію з партнерами Garage Hub з Харкова
, в рамках
якої спільно розпрацьовували концепцію Відкритого Цеху:
бізнес-модель, аналіз користувачів та стейкхолдерів,
просторову та операційну модель.
Урбаністична лабораторія MetaLab стала партнером
Тбіліського Архітектурного Бієнале та втілювала його,
представивши шість проєктів від України. Спільний бієнале
відбувався онлайн з 17 жовтня по 8 листопада. Вибрані
проєкти можна було побачити на пересувній виставці в
Івано-Франківську, Києві та Дніпрі.
Також команда пройшла навчання на тему Циркулярної
економіки на COURSERA.

У жовтні на Промприлад.Реновація відбулась 
завершальна
подія з серії зустрічей з Юрієм Филюком та Романом
Шереметою.
Також у жовтні до бізнес-спільноти приєднався новий
генеральний партнер, компанія “Електросвіт”. Щиро вітаємо!

31 жовтня відбулися 26-ті загальні збори співзасновників
громадського ресторану 
Urban Space 100
. Фінансування
отримали 5 проєктів на загальну суму 176 733 грн.
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