Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у березні склали 14,28%
Фінансовий звіт
за 2021 рік

В рамках партнерства з “Українською соціальною
академією” ми організуємо "Акселератор соціального
підприємництва" з акцентом на інклюзію. Навчання
відбуватиметься з 4 червня по 3 липня та буде корисним
для:
тих, хто хоче створити підприємство, яке змінить якість
життя соціально вразливих груп або має таке підприємство і
бажає його ефективно розвивати;
людей з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб,
людей літнього віку чи представників інших соціально
вразливих груп, які хочуть відкрити власний бізнес;
представників ГО, що працюють з соціально
вразливими групами й бажають зробити свою діяльність
фінансово сталою.
Більше дізнатися про програму акселератора можна на
презентаціях:
12 травня в Івано-Франківську;
13 травня в Коломиї.

Уже близько 20 історій доступні на сайті проєкту Жити (з)
мистецтвом. Це перша онлайн-галерея в Україні та Румунії
про культуру гуцулів, основною задачею якої є винесення на
культурну карту світу гуцулів. “Жити (з) мистецтвом”
підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи.
Кількість прослуховувань подкастів на стрімінгових
платформах Apple та Google Podcats зросла на 67,7% у
порівнянні з минулим місяцем.
До команди долучилась менеджерка із розвитку
бізнес-спільноти – Софія Надіївська.
Напрацьовували концепції програм, які виходитимуть
впродовж травня-липня.

У квітні вийшло два нових випуски рубрики “Три крапки:
неформальні розмови про громадський активізм”:
про
драмо-терапевтичний
проєкт
● Бесіда
“Діти-Драма-Терапія”, ініційований театральною школою
ЖивБувПес та Центром психологічної допомоги дітям
“Серденько”;
● Бесіда з Владиславом Сохою громадським активістом,
менеджером проєктів у молодіжній організації СТАН \
STAN art group.
22 квітня програма «Малі Ґранти Теплого Міста» оголосила
старт літньої хвилі програми та пропонує отримати
фінансування до 20 тис. на реалізацію власних ініціатив.
Загальна сума грантового фонду хвилі складає 120 тис
грн. Подати заявку можна до 22 травня. Деталі:
http://grants.warm.if.ua.

Реалізувався проєкт "Парк під ногами", підтриманий
ґрантовою програмою Urban Space 100. Впродовж 6-15
квітня учасники бігли дистанцію 5 км. Завдяки участі
кожного учасника в забігу висаджували дерево. Таким
чином ініціатори заохочували містян до активного способу
життя та озеленення міста.
Маємо також сумні новини. Помер один зі співзасновників
Urban Space 100 — Андрій Шуневич. Висловлюємо співчуття
сім’ї.

У квітні ми започаткували нову рубрику на тему цілей
сталого розвитку, мета якої — розповісти про важливість
щоденних дій в напрямку турботи про майбутнє та
середовище на прикладах учасників бізнес-спільноти та
світових компаній, а також надихнути інші свідомі бізнеси
долучатися. Перший допис про бренд сталої моди Framiore
уже можна знайти на нашій Facebook-сторінці за
посиланням.

Промприлад.Реновація запустив III раунд інвестування та
відновив можливість долучатись з вкладом від 50 тис. грн. У
проєкту вже понад 800 інвесторів, загальний внесок яких
більш як $8 000 000.
У Наглядової ради проєкту новий член Роман Ващук,
канадський
дипломат
українського
походження,
Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні
(2014-2019 рр).
Механічний
Цех заводу знову став
майданчиком для показів «ROMEO & JULIET».

театральним

Станція спільного використання велосипедів nextbike.ua
тепер поруч з Промприлад.Реновація.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

Також дякуємо Ожга Глорії-Юлії, Парасюку Олександру за фінансову підтримку.

