Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у червні склали 16, 23 %
Фінансовий звіт
за 2021 рік

Вересень для “Теплого Міста” видався гучним!
10 вересня ми відкрили мобільний павільйон у партнерстві з
організацією House of Europe, що тривав до 3 жовтня. Сам
павільйон — це мобільна конструкція для проведення
різнопланових подій.
Відкриття мобільного павільйону відбулося за участі
український етно-гурта “ДахаБраха”!
До публічної програми павільйону було залучено ключових
українських діячів та митців: українського ілюстратора Сергія
Майдукова, творця Ukraїner Богдана Логвиненка, режисерку
Надію Парфан, письменників Юрія Андруховича, Тараса
Прохаська та Романа Малиновського, літературного критика
Євгенія Стасіневіча, співзасновницю “Центру сучасної
культури”
у
Дніпрі
Ірину
Полікарчук,
ідейника
“Промприлад.Реновація” Юрія Филюка, а також редакторів
медіа The Village Ukraine Андрія Баштового та Марка Лівіна.

Оголошено проведення форуму всеукраїнського масштабу
за назвою: "Кругова економіка для сталого розвитку міст",
що відбудеться 28 жовтня в Івано-Франківську.
Участь у форумі візьмуть експерти зі Швеції, Нідерландів,
Німеччини, Польщі та Словенії.
Детально з темами, що будуть підняті на події, можна
ознайомитися в програмі події.

У вересні Urban Space Radio спонукав своїх слухачів
задуматися над власною українською ідентичністю.
Інструментом для таких роздумів стало створення сезону
подкастів — “ПОШУК”.

Реалізовуються три подкасти:
“Історія з вікна” — про сім міст та людей, які більше 30 років
жили, зростали і змінювались разом із своїми містами.
“Музика розкаже” — про музику дев’яти народностей, що
живуть, зберігають власну ідентичність та творять в Україні.
“Стаття 54” — про вісім історій, як пошуки в архівах
дозволили відкрити українцям правду про долі своїх
близьких — іноді зовсім неочікувану (про історії родин
репресованих).
Також запрошуємо користуватися функціонально та
візуально оновленим сайтом — https://urbanspaceradio.com/

До 30 вересня тривав прийом аплікаційних заявок на
зимову хвилю програми “Малі Гранти Теплого Міста”.
Близько 50% заявок було подано у напрямі сучасне
мистецтво,
популярними
також
стали
напрямки:
“прогресивна освіта” та “екологія і енергоефективність”.
Загалом у зимовій хвилі ґрантової програми змагатимуться
10 команд. Загальний ґрантовий фонд складає 120 000 грн.

Фонд формується з внесків бізнес-спільноти платформи
“Тепле Місто”, а також за підтримки американської
неурядової організації National Endowment for Democracy.

15 вересня стартував осінній ґрантовий сезон від Urban Space
100. Конкурс триватиме до 15 жовтня. Важливо зазначити, що
починають з поточного сезону й надалі починають діяти
зміни в алгоритмі подачі ґрант — тепер аплікант надсилатиме
заявку одному з 10 рекомендованих учасників ГО “Урбан
Простір 100”, а не обиратиме зі 100, як було раніше. Деталі
про зміни читайте у матеріалі.
Крім того, реалізовано ще один з підприманих ґрантовою
програмою проєктів — “Відновлення дверей в головний
корпус Медичного Університету (Галицька, 2)” на суму 83 000
гривень.

15 вересня на терасі “Промприлад.Реновація” відбулася
зустріч із засновником холдингу UFuture та інноваційного
парку UNIT.City Василем Хмельницьким і представниками
бізнесу на тему: “Як країні та бізнесу вийти на новий рівень”.
Подію відвідало більше 70 людей, близько 10 з яких —
учасники бізнес-спільноти. Дізнатися більше про спільноту
соціально-відповідальних бізнесів можна за посиланням:
https://warm.if.ua/partners/join.

Протягом
вересня
команда
Промприлад.Реновація
приймала гостей!
23 вересня відбулась подія для друзів, партнерів та донорів
проєкту, серед яких були Надзвичайний і Повноважний
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза та Надзвичайний та
Повноважний Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. Ще у

вересні на Промприлад.Реновація завітали представники
USAID Ukraine на чолі з тимчасовою повіреною у справах
США Крістіною Квін.
Також 21 та 22 вересня відбулися перші осінні покази
вистави ROMEO & JULIET, котру заново створили актори
Франківського драмтеатру на локаціях Механічного цеху
заводу Промприлад і підвалу Франківського драмтеатру.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

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

