Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у ли склали 10, 88 %
Фінансовий звіт
за 2021 рік

Було проведено два етапи стратегічної сесії команди
платформи «Тепле Місто» (краще написати, що за підтримки)
у рамках проєкту «Впровадження підходів кругової
економіки для творення життєздатного та стійкого
Івано-Франківська» (SG53730) у межах ініціативи з розвитку
екологічної політики й адвокації в Україні (EPAIU), що
здійснюється міжнародним фондом «Відродження» за
фінансової підтримки Швеції.
● Перший етап відбувся 6-7 серпня 2021 року за участі
наглядової ради.
● Другий етап було проведено 27-28 серпня 2021 року.
В результаті проведення обох етапів стратегічної сесії
команди платформи «Тепле Місто», було розроблено
стратегічні та операційні плани організації на наступні 6
років.

Триває реалізація проєкту «Пошук». Це 3 епізоди подкасту
«Музика розкаже», що звучать щосереди о 19:00 тривалістю
в 30 хвилин.
У «Пошуку» ви почуєте 3 подкасти від 3-х авторів про пошук
української ідентичності, поваги до кожного громадянина і
пам’ять простору.
Автор, Андрій Левченко, під час експедиції шукав, слухав і
записував пісні та звучання екзотичних музичних
інструментів різних народів, які живуть на території України.
Їх ви почуєте під час прослуховування подкастів.

22 серпня розпочалась ґрантова хвиля від Малих Ґрантів
Теплого Міста! Які проєкти можна подати?

● Ті, що будуть реалізовані в Івано-Франківська ОТГ;
● спрямовані на розвиток громади та підвищення якості її
життя;
● некомерційні, аполітичні, нерелігійні.
Загальний бюджет до розподілу: 120 000 гривень.
Дедлайн подачі заявок: 30 вересня.

У серпні відбулося дві екскурсії від Марії Козакевич
Відкриваючи двері - відкриваємо місто". Учасники екскурсії
познайомились з Івано-Франківськом через цікавий
маршрут реставрованими старовинними дверима ініціативою
#ФранківськЯкийТребаБерегти. Частину реставрацій було
підтримано ґрантовою програмою Urban Space 100.

«Промприлад.Реновація» станом на серпень залучив $9 102
350 від 957 інвесторів!
У серпні на території «Промприлад.Реновація» проходів
«Сеанс Міського Сканування 2021» від урбаністичної
платформи MetaLab. В рамках фестивалю у дворі заводу
відбулась майстерня «ТБІЛІСІ», а у відкритому цеху
«Парасолька»
ROOTING – резиденція та курс
металообробки.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

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

