Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у січні склали 32,11%
Фінансовий звіт
за 2021 рік

У лютому рятувальники Мальтійської служби допомоги
Івано-Франківська провели базовий курс першої домедичної
допомоги для команди платформи Тепле Місто.
Під час навчання розглянули: дії при наданні першої
домедичної допомоги, серцево-легеневу реанімацію
у
дорослих, дітей та немовлят, функціонування AED, безпечне
бокове положення, дії при удушенні та удавлені для
немовлят, дітей та дорослих, епілепсію, інфаркт та інсульт.
Фото з навчання за посиланням.

У зв’язку з погіршенням ситуації в місті з кількістю хворих на
COVID-19 та збільшення навантаження на лікарні передали
засоби індивідуального захисту в такі лікарні:
- НКН "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської
обласної ради”: комбінезон захисний медичний - 80
штук, антисептик з гліцерином - 80 літрів.
- КНП “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна
лікарня”: респіратори FFP2 - 500 штук, антисептик з
гліцерином - 40 літрів.
- Івано-Франківська
обласна
інфекційна
лікарня
Івано-Франківської обласної ради: респіратори FFP2 1000 штук, захисні окуляри - 40 штук.

У лютому команда Urban Space Radio працювала над двома
програмами: “В Еквадорі тільки дівчата” та “Наші різдвяні
істоорії”. Подкасти доступні до прослуховування на Apple,
Google Podcasts та Mixcloud.

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.
Urban Space Radio шукає редактора, ознайомитись з
деталями за посиланням.

Лютий був насиченим для програми “Малі Гранти Теплого
Міста”.
19-21 лютого відбувся триденний тренінг “Школа Малих
Грантів” для ініціативних мешканців міста, які не мають
досвіду в реалізації власних проєктів, але мають бажання
робити корисні зміни в Івано-Франківській ОТГ.
У навчанні взяло участь 8 команд, які були відібрані за
попередньою реєстрацією. Школа складалася з трьох
практично-теоретичних тренінгів, під час яких учасники
навчалися:
- проєктному дизайну та проєктному менеджменту;
- ефективним методам фандрейзингу для громадського
сектору;
- механізмам зовнішньої комунікації власних ініціатив.
Більше фото та деталей читайте за посиланням.

У лютому команда проєкту отримала новий запит на
франшизу Urban Space у місті Рівне.
Учасники команди Urban Space 100 взяли участь у створенні
координаційної ради по соціальному підприємництву в
рамках програми розвитку соціального підприємництва в
Івано-Франківській міській територіальній громаді.

10 лютого команда Urban Space 100 та платформи Тепле
Місто разом відвідали екскурсію реставрованими дверима
від
Марії
Козакевич,
засновниці
ініціативи
#ФранківськЯкийТребаБерегти. Окрім дверей, реставрацію
яких підтримав проєкт Urban Space 100, побачили й інші
пам’ятки та дізналися цікаві факти про історію міста.

Вітаємо приватну гімназію "Крила" та Наталю Ангеленюк зі
вступом до бізнес-спільноти Теплого Міста! Навчальний
заклад використовує STEAM-підхід до навчання та
наставницький супровід кожної дитини, формує класи до 16
людей, робить акцент на вивченні іноземних мов та щодня
організовує прогулянки для учнів.

Ключовими подіями лютого стали підписання Меморандуму
з Франківським драмтеатром та перші покази вистави
«ROMEO & JULIET» у Механічному цеху в рамках запуску
спільної серії подій.
Також на 3-му поверсі була встановлена мобільна
безконтактна станція дезінфекції Saner, якою можуть
користуватись усі гості та резиденти поверху.

Міжнародні партнери та фонди:
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