Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у листопаді склали
4.38%
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Платформа Тепле Місто долучилась до Ініціативи з розвитку
екологічної політики й адвокації в Україні (детальніше тут),
що здійснюється 
Міжнародним фондом "Відродження" за
фінансової підтримки Швеції з проєктом “Впровадження
підходів кругової економіки для творення життєздатного та
стійкого Івано-Франківська”.
Ми розпочали співпрацю з визнаними експертами з компанії
Metabolic (Амстердам, Нідерланди) над комплексним
дослідженням поточного стану та мапування потоків
ресурсів (у т.ч. енергії, води, відходів) 
Promprylad.Renovation
в урбаністичній екосистемі Івано-Франківська. Деталі за
посиланням.
Спільно з фандрейзинговою програмою для бігунів 
Kind
challenge у вересні-листопаді ми 
зібрали 70 430 грн на
встановлення питних фонтанчиків
, що матимуть вільний
доступ для жителів та гостей міста.
Дякуємо кожному за внесок, а для тих, хто хоче долучитися
– збір коштів триває
.

У листопаді команда 
Urban Space Radio реалізувала 
онлайн
концерт львівського гурту “Паліндром”
.
Також команда радіо активно працює над першим
подкастерським хакатоном, який відбудеться вже 12-13
грудня в онлайн форматі та другим концертом в рамках
сезону #безстереотипів.
Крім того, команда радіо разом із партнерами проєкту “Жити
(з) мистецтвом” активно опрацьовують зібрані раніше,
протягом експедиції Україною, матеріали про мистецтво й
культуру гуцулів та формують перелік героїв для експедиції
румунських партнерів.

У листопаді команда програми підготувала черговий випуск
програми “Три крапки: неформальні розмови про
громадський активізм”
.
У відео своїм досвідом та баченням громадського активізму
в місті ділиться Наталія Гошилик, керівниця ГО "Центр
дослідження комунікації” та переможниця зимової хвилі
програми.
Переглянути повне відео можна тут: 
https://cutt.ly/hgLXV2V.

В рамках проєкту Відкритого Цеху “Parasolka” в процесі
розробки просторова модель та вже зроблено 
брендинг. В
рамках проєкту циркулярної економіки Промприлад.
Реновація розпочали майстерню по ремонту меблів з заводу
Промприлад, а також пройшли навчання по круговій
економіці.
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.
В листопаді провели кураторську екскурсію виставкою
проєктів у Дніпрі. А також звершили роботу по виставках та
звітність по проєкту.
Провели ряд сесій з підготовки до фестивалю “Сеанс
Міського Сканування ’21”.

4
листопада
на
Промприлад.Реновація
відбувся
сніданок-дискусія: Ніч президентських виборів в США.
Разом з усім світом

франківці з 5:00 ранку слідкували за перебігом голосування
та обговорювали майбутні сценарії:
як результати президентських виборів у США вплинуть на
глобальну політику, економіку та безпеку.
Організаторами події виступили аналітичний центр
PRO.MOVA спільно з громадською платформою Тепле Місто.
Детальніше про дискусію 
читайте за посиланням
.
27-29
листопада
відбулась
сімейна
Експедиція

бізнес-спільноти в гори
, де обговорювали теми
енергоефективних технологій, сортування сміття та
бережного поводження з довкіллям, кругової економіки та
ненасильницького спілкування.

Проведено екологічний аудит для того, щоб зменшити
кількість відходів ресторану та використання сировини.
Результати та прийняті заходи будуть публікуватися на
сторінці у Фейсбук.
Тепер про Urban Space 100 можна 
прочитати у Вікіпедії
.

В проєкт залучені вже 588 інвесторів, загальний внесок яких
– $5,804,114.
Зараз є можливість долучитися до проєкту з інвестицією від
50 тисяч грн до 2,3 млн грн. Надалі умови інвестування
будуть суттєво змінені.
У проєкту з’явились нові партнери – нідерландська компанія
Metabolic, що займеться створенням стратегії кругової
економіки на Промприлад.Реновація, компанія DELTА, яка
очолить процес будівництва інноваційного центру та
креативна агенція Banda
, що 
працюватиме над новою
бренд-стратегією проєкту
.
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