Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у грудні склали 3.45%
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Платформа “Тепле місто”, пройшовши конкурсний відбір,
стала партнером IX-го Форуму розвитку громадянського
суспільства від Isar Ednannia. В рамках Форуму відбулись такі
регіональні події: ранкова кава з відомими франківцями "На
чистоту: 15 хв без прикрас", “Імпакт-Talks: “Соціальні
інвестиції як новий вектор розвитку громадянського
суспільства”, Майстер-клас: "Формуємо фінансову сталість
ОГС". Фото з події тут: http://bit.ly/38ITfgK.

Антикризовий фонд, учасником якого є платформа Тепле
Місто, став фіналістом конкурсу «Партнерство заради
сталого розвитку - 2020» в категорії "Подолання COVID-19"
від Глобальний договір ООН в Україні!
Кампанія «Partnership for Sustainability Award» започаткована
Мережею Глобального договору ООН в Україні має на меті
просувати Цілі сталого розвитку та сприяти партнерству між
бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядами, громадянським
суспільством й академічними установами.

У грудні Urban Space Radio перейшло у режим різдвяного
Urban Xmas Radio – це вже традиційний щорічний формат,
коли в ефірі платформи впродовж свят звучить різдвяна
музика, яка заряджає особливим настроєм. Тим часом
вийшли в ефір дві нові програми: В Еквадорі тільки дівчата
та Наші різдвяні історії.
Подкасти доступні до прослуховування на Apple, Google
Podcasts та M
 ixcloud.
12-13 грудня тривав онлайн-хакатон “Мене чути?” про
створення подкастів. Фокусна тема заходу — стереотипи. До
події було залучено 30 учасників 7 спікерів та 5 менторів.

19 грудня відбувся
онлайн-концерт introfolk проєкту
донецьких музикантів Hurtom. Онлайн-трансляція концерту
доступна за посиланням.
Триває робота над проєктом “Жити (з) мистецтвом”, за
пдтримки  Європейський Союз за програмою Дім Європи.

У грудні відбулось відкриття виставки "КОЛО", проєкт
підтриманий в рамках зимової хвилі програми “Малі Гранти
Теплого Міста” на суму 10 000 грн. Виставка у форматі
аудіовізуальної інсталяції та живого перформансу тривала
до 25 грудня в мистецькій локації Ваґабундо.
Більше про саму виставку та її значення для
культурно-мистецького розвитку міста можна прочитати тут:
http://csm.if.ua/kolo-marianna-glynska/.

В грудні відбулись воркшопи з відновлення меблів,
заводського обладнання заводу Промприлад та цифрового
виробництва. Деталі та фото – за посиланням.
Також впродовж грудня команди “Metalab” і “Garage Hub”
провели два стажування, під час яких команда “Garage
Hub” вивчали та розпрацьовували просторову модель
“Відкритого Цеху”, розробляли організаційну структуру
команди та розпланували активності на найближчий час, а
також провели ряд зустрічей з потенційними партнерами та
резидентами.
Під час стажування у Харкові команда “Відкритого Цеху”
познайомилась з форматом фаблабу і його виробничими
процесами, отримавши досвід роботи на різних виробничих
процесах у фаблабі.

Грудень став для нас часом вдячності та підсумків –
партнери платформи отримали символічні подарунки. Кожен
набір складався з 5-ти приємних дрібничок, які були
виготовлені переможцями грантової програми “Малі Гранти
Теплого Міста”, діяльність якої забезпечує бізнес-спільнота:
●
●
●
●
●

благодійний бінго-календар від міського онлайн-журналу
“Куфер”,
листівка з репродукцією Параски Горицвіт,
горішки від соціального проєкту “Пекарня 4.5.0”,
наклейки для ящиків з посортованим сміттям від
SortSmart,
“Кава зі Схрону”.

За підсумками цьогорічного Effie Awards Ukraine —
Промприлад.Реновація у трійці найефективніших брендів та
рекламодавців України, окрім цього проєкт отримав одразу
4 нагороди Effie 2020.
Promprylad.Renovation став переможцем
«Соціальний проєкт року» премії СУП 2020.
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Промприлад.Реновація увійшов у топ-20 проєктів, що
змінюють Україну. «Агенти майбутнього» — це добірка
ініціатив, які обрали під час кампанії «Партнерство заради
сталого розвитку» від Глобального договору ООН.
Розпочато розробку
Промприлад.Реновація.
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Кількість інвесторів проєкту досягла 600 осіб.
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Для
резидентів
та
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Промприлад.Реновація
запрацювала
експериментальна
послуга
спільного
використання авто.

15-го грудня стартував зимовий грантовий сезон, ключовим
меседжем якого є: “Urban Space 100 - тут можна втілити ідеї”.
Конкурс триватиме до 15-го січня 2021 року.
27-го грудня громадський ресторан святкував свою 6-ту
річницю! В цей день співзасновники, вже традиційно,
обслуговували гостей. Працівники закладу працювали в
костюмах супергероїв, а ввечері танцювали святковий
танець та пригощали гостей шоколадним тортом та
глінтвейном. Приємним моментом святкового дня став
спільний перегляд відеоролику “Один день з життя Urban
Space 100”.
Переглянути
фото
http://bit.ly/3qohIxV.
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Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

