Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у листопаді склали
10, 72 %
Фінансовий звіт
за 2021 рік

Кругова економіка
«Тепле місто» спільно з командою MetaLab почало
досліджувати
транспортні
звички
мешканців
Івано-Франківська. Шалені затори та незадовільна якість
повітря впливають на наш комфорт, але щоб досягнути змін,
перш за все потрібно зрозуміти, чому містяни надають
перевагу користуванню приватним автотранспортом замість
більш сталих способів пересування (ходьба пішки,
громадський транспорт, велосипеди та інший легкий
персональний транспорт), і чи справді в цьому є велика
необхідність.
Саме тому команди почали роботу над дослідженням за
назвою «Фактори формування транспортної поведінки
мешканців Івано-Франківської об'єднаної територіальної
громади», яке триватиме близько 6-ти місяців.
В результаті дослідження буде підготовлено: аналітичний
звіт,
пропозиції
політик
для
органів
місцевого
самоврядування та комунікація результатів на широку
місцеву аудиторію.

Також представники команди «Теплого міста» взяли участь у
закритому дводенному семінарі від наших донорів
«Міжнародний фонд Відродження» за назвою «Управління за
результатами (УзР) - Results-Based Management (RBM)».
Таке управління називається «орієнтованим на результат»,
тому що в його основі лежить ідея, що постійний моніторинг
результатів дозволяє розуміти, що працює, а що не працює, і
що потрібно робити для подальшого розвитку і досягнення
кращих результатів у майбутньому. Фундаментальним
принципом даного підходу є врахування обставин, які
постійно змінюються, і внесення відповідних коректив у
свою роботу.

Вітання для Urban Space Radio! 4 листопада команда
відсвяткувала шестиріччя організації, фотоархів святкування
тут.
Традиційно взимку команда радіо дарує святковий настрій
своїм слухачам завдяки переходу на Urban Xmas Radio.
Слухайте атмосферну музику та різдвяні історії за
посиланням.
25-26 листопада Urban Space Radio мали стратегічну сесію,
на якій планували діяльність організації на наступні 3 роки.
Розробили
лендінгову
сторінку
для
співпраці
з
бізнес-партнерми.

Івано-Франківськ став найзахіднішою точкою країни, в якій
реалізувався важливий для українців проєкт за назвою
«Крим. Третій вимір», що був підтриманий програмою Малі
Ґранти Теплого Міста.

«Крим. Третій вимір» — це
мистецька ініціатива, що
складається із трьох різноформатних подій. Метою проєкту
стало спонукати людей помислити про велике питання, яке є
актуальним для українців вже 7 років — анексію Криму
Росією. Агенція «АртПоле» разом з партнерами вирішили
винести
це
питання
з
політичного
в
філософсько-мистецький вимір.
Крім Франківська, проєкт реалізовувався у Києві та Херсоні.
Більше деталей за посиланням.

Urban Space 100, як приклад одного з найуспішніших
соціальних підприємств України, було запрошено з
презентацією на Форум з соціального підприємництва та КСВ
(корпоративної соціальної відповідальності) у Харкові. Форум
тривав впродовж 17-18 листопада та був організований
фондом USAID «Економічна підтримка Східної України» у
співпраці з ГО SILab Ukraine для представників організацій,
що займаються розвитком громадянського суспільства.

23 листопада, завдяки учасникам бізнес-спільноти, в
Івано-Франківську наживо відбулася відкрита презентація
нової книги одного з найцікавіших українських науковців та
публічних інтелектуалів, історика Ярослава Грицака —
«Подолати минуле: глобальна історія України».
Ввечері 8 учасників, які фактично оплатили приїзд автора у
місто, зібралися на спільну вечерю-обговорення з паном
Ярославом. Більше про подію за посиланням. Така
кооперація активних мешканців є прикладом того, як
спільними зусиллями ми можемо разом робити цікаві і
важливі речі в Івано-Франківську.

У місті, неподалік від Промприладу, з'явився новий
інклюзивний простір. На озері з лебедем урбаністична
платформа MetaLab спроєктувала та відкрила публічний
об'єкт – пірс і спуск-рампу. Він був створений у межах
проєкту «Продукт для міста» та став можливим за підтримки
Український культурний фонд та British Council Ukraine.

Також
про
Промприлад.Реновація
вийшло
велике
відеоінтерв’ю із CEO проєкту Юрієм Филюком на каналі
“Большая Рыба”.
У нових відео, якими проєкт поділився цього місяця, пані
посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла про свої
враження від зустрічі з командою та перебування на
території інноваційного центру.
Триває залучення інвестицій у проєкт. Дізнатись детальніше
про те, як стати інвестором можна тут.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

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

