Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у березні склали 11,08%
Фінансовий звіт
за 2021 рік

У зв’язку з ростом кількості
хворих на COVID-19 у
Івано-Франківській ОТГ та збільшення навантаження на
лікарні,
у березні ми продовжили передавати засоби
індивідуального захисту в такі лікарні:
НКН "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської
обласної ради”: рукавички медичні – 600 штук;
КНП “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна
лікарня”: рукавички медичні – 650 штук.
Також, у березні ми підтримали акцію по збору коштів для
придбання кисневих концентраторів для однієї з лікарень м.
Івано-Франківська та перерахували благодійну грошову
допомогу у розмірі 7242,95 грн на БФ «Пацієнти України»
для закупівлі кисневих масок до концентраторів.

У березні команда Urban Space Radio мала стратегічну сесію,
під час якої переглядала стан справ проєкту та визначала
вектор розвитку. Також за результатами співбесід команда
поповнилась новою редакторкою подкастів.
Вийшли останні епізоди програми «хтознаяк» — авторської
програми Анни Шийчук, де психологиня розповідає про
емоційний інтелект в житті та на роботі. Це четвертий сезон
програми, що вийшов за підтримки USAID.
Цього місяця наші партнери з Румунії їздили в експедицію та
зібрали історії про мистецтво й культуру гуцулів. Тому уже
незабаром на сайті проєкту “Жити (з) мистецтвом” буде
зібрано всі 40 матеріалів про культуру, що об’єднує дві
країни.
Жити (з) мистецтвом — це перша онлайн-галерея в Україні та
Румунії про культуру гуцулів. Основною задачею галереї є
винесення на культурну карту світу гуцулів. Проєкт підтримує
Європейський Союз за програмою Дім Європи.

На весняну хвилю ґрантової програми, яка тривала з 28
січня до 28 лютого, подалося 24 проєкти. 13 березня
відбувся ІІ тур оцінювання проєктів, які увійшли в шорт-лист
ґрантового конкурсу. Фінансування отримають 6 команд в
категорії "20 тис. грн" на загальну суму 119 860 гривень.
Фонд програми сформовано з внесків бізнес-спільноти
платформи “Тепле Місто”, а також за підтримки організації
National Endowment for Democracy.

Через умови, викликані карантином, а саме — обмеження у
діяльності сфери харчування, Urban Space 100 був
вимушений не оголошувати весняний грантовий сезон, який
традиційно відбувався з 15 березня до 15 квітня.
Віримо, що з підтримкою наших гостей невдовзі зможемо
відновити грантову діяльність. Ресторанна компанія “23
ресторани”, в яку входить громадський ресторан Urban
Space 100 запустила власну систему доставки 23.TakeAway.
Тепер замовляти їжу до себе додому з “Урбану” стало ще
зручніше.
У березні команда проєкту отримала два нових запити на
франшизу Urban Space з Вінниці та Кривого Рогу.

Попри

карантинні
обмеження
команда
Промприлад.Реновація активно долучається до тематичних
міжнародних та вітчизняних онлайн-подій, зокрема цього
місяця в рамках підготовки до міжнародної інвестиційної
виставки MIPIM, яка щорічно проходить у Каннах,
генеральний директор Промприлад.Реновація Юрій Филюк
взяв участь в онлайн-події Ukraine MIPIM.
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Дякуємо Ожга Глорії-Юлії, Парасюку Олександру за фінансову підтримку.

