Звіт платформи
ТЕПЛЕ МІСТО

Адміністративні
витрати фонду
в січні склали
24,13 %
Фінансовий звіт
за 2022 рік

Завершили дослідження проведене у партнерстві з MetaLab
за назвою: «Круговий дизайн у публічних просторах
Івано-Франківська. Аналіз і стратегії використання
матеріалів». Цей звіт є другим із серії трьох досліджень про
аналіз публічних просторів у контексті запровадження
принципів кругової економіки в Івано-Франківську.
Прочитати
дослідження
можна
за
посиланням:
bit.ly/3GFGTDF.
Розпочато проєкт «Інформаційна кампанія: кругова
економіка в Івано-Франківську» підтриманий Міністерством
закордонних справ Королівства Нідерланди. В рамках
проєкту заплановано:
- відкриту
онлайн-дискусію
для
мешканців
Івано-Франківська за участю експертів з Нідерландів;
- онлайн-зустріч представників муніципалітету міста з
нідерландськими компанією Metabolic;
- розкриття теми кругової економіки в соціальних медіа.

Завершився різдвяний період, а з ним і наше Xmas Radio –
звучання різдвяної музики в ефірі.
Також в цей час у нас уже вийшли всі епізоди теплих
різдвяних подкастів. Запрошуємо до прослуховування:
‘’Казку, будь ласка’’ та ‘’Наші різдвяні історії’’
*Різдвяний сезон реалізовувався за підтримки грантової
програми Urban Space 100
Завершили стратегічне планування 2022 року та розпочали
підготовку весняного сезону – говоритимемо на тему
соціально-відповідального бізнесу та вийде уже третій
подкаст на тему кругової економіки.
Слухайте нас на urbanspaceradio.com

Малі Гранти Теплого Міста розпочали прийом заявок на
весняну хвилю програми. Можна отримати до 20 000 тис.
грн на реалізацію власного проєкту соціальної дії.
Взяти участь у конкурсі можуть ініціативні групи, громадські
та благодійні організації, які мають намір реалізувати проєкт
в межах Івано-Франківської ТГ.
Дедлайн подачі заявок: 26 лютого.
Більше інформації про умови участі
http://grants.warm.if.ua/

за

посиланням:

Проєкти підтримані грантовою програмою:
Розпочався проєкт “Коло Турботи — місяць обізнаності
медичних працівників по роботі з горем”, що має на меті
проінформувати лікарів про доступну підтримку батьків, які
пережили перинатальну втрату.
Проєкт

“Технічне

Івано-Франківського

оснащення
обласного

музею

експозиції
визвольної

боротьби в залі «Історія УПА» отримав фінансування та
розпочав роботу над створенням експозиції.
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