Pravidla prezentace podpory Nadace Veronica

Rádi bychom vás informovali o způsobu prezentace podpory vašeho projektu ze strany Nadace Veronica. Navržený postup má vést k větší motivaci potenciálních partnerů, dárců a dalšímu rozvoji dárcovství a spolupráce v rámci brněnské komunity. Peníze, které putují na podporu vašeho projektu, byly vydělány v rámci veřejné sbírky Nadace Veronica prostřednictvím našich dobročinných obchodů. Věřte, že to často nebylo a není lehké a že proto budeme rádi za každou další prezentaci a propagaci, kterou budete moci našim obchodům poskytnout. Věříme, že nastavenými pravidly se proto budete řídit s pochopením.

Příjemce grantu od Nadace Veronica se zavazuje: 
	na všech propagačních materiálech spojených s realizací projektu (včetně webových stránek organizace, tiskových zpráv, sociálních sítí, plakátů, pozvánek apod.) umístit logo Nadace Veronica. Loga najdete ke stažení na našich webových stránkách v sekci „O nás“.  
	Jakékoliv zveřejnění ze strany příjemce prostřednictvím jakéhokoliv média (včetně internetu) musí obsahovat sdělení: „Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica“. 
	Nadaci Veronica a obchody Nadace Veronica se příjemce bude snažit uvést při jakékoliv komunikaci s médii (v tiskových zprávách, ozve-li se novinář sám, v místním zpravodaji aj.).


	Pokud projekt komunikuje na sociálních sítích, především na síti Facebook (vlastní skupina, vlastní stránka), zveřejní příjemce příspěvek, kde bude uvedeno, že byl projekt podpořen Nadací Veronica. Do příspěvku označí stránku Nadace Veronica (@Nadace Veronica). U dalších příspěvků, událostí, fotografií souvisejících s projektem příjemce uvede a označí Nadaci Veronica tam, kde to bude možné. Na ostatní sociálních sítích (Twitter, Instagram…) označí příjemce nadaci hashtagem #nadaceveronica.


	Na akcích v rámci projektu bude umístěna tabulka „Tento projekt podpořila grantem Nadace Veronica“. Tabulku poskytuje nadace společně se smlouvou. Po skončení projektu bude cedule trvale umístěna u výstupu projektu, pokud to jeho charakter umožňuje (např. nově vzniklá zahrada, stezka a jiná fyzická místa v terénu). U projektů, kde není možné trvalé umístění tabulky, příjemce tabulku vrátí nadaci společně s vyúčtováním projektu a závěrečnou zprávu. 

	Příjemce grantu poskytne Nadaci Veronica jeden výtisk od každého vydaného propagačního materiálu.


	Nadace Veronica se zavazuje ke zmíněným účelům poskytnout veškeré potřebné podklady.


	Nadace Veronica si vyhrazuje právo publikovat ve svých materiálech výsledky podpořených projektů včetně fotografií.

Při výrobě propagačních materiálů upřednostňujeme takové postupy, které jsou šetrné 
k životnímu prostředí, tj. použití recyklovaného papíru, eliminace nadbytečného počtu tiskovin, vyvarování se jednorázového nádobí a kelímků na akcích apod.

Neplnění výše uvedených podmínek může vést k rozvázání smlouvy mezi Nadací Veronica a příjemcem grantu bez náhrady přiznaných prostředků.
Rozvíjení projektu sítě obchodů můžete nad rámec pravidel pomoci informováním v rámci vašich zpravodajů, sítí, pozváním stánku obchodů na vaše akce pro veřejnost a podobně (v takovém případě nás prosím informujte v předstihu). Stejně tak pro nadaci můžete v rámci své komunity uspořádat sbírku věcí pro nadační obchody. Pro její uskutečnění vám poskytneme sběrné pytle/boxy a odvoz vysbíraných věcí.
Za pomoc a spolupráci vám děkujeme!

Propagační a další podpora od Nadace Veronica
Kromě poskytnutí finančního příspěvku, vás rádi ve vašem projektu maximálně podpoříme i jinak a nabídneme naše propagační kanály i vybavení k dispozici. Co pro vás můžeme udělat?
	Propagovat projekt či konkrétní událost na Facebook stránce nadace www.facebook.com/nadace.veronica" www.facebook.com/nadace.veronica a Instagramu www.instagram.com/nadaceveronica" www.instagram.com/nadaceveronica. Propagovanou událost či příspěvek zašlete zprávou.
	Propagovat vaše akce formou plakátů a letáků v síti 2 nadačních obchodů Veronica (Pekařská, Palackého). Plakáty a letáky dodejte do obchodu po telef.domluvě na Panské 9 osobně, nebo je zašlete na adresu nadace tamtéž. Jednoduché plakáty do formátu A4 si vytiskneme přímo v nadaci, stačí je zaslat na adresu nadace@veronica.cz.
	Informovat novináře o vámi chystané akci, především propojit s konkrétními novináři, se kterými nadace spolupracuje.
	Na vaši akci můžeme zapůjčit nůžkový stan s logem Nadace Veronica 2x2m, desky a podstavce na stoly (celkem 4 stoly cca 2x1m), 3 stojany na oblečení.
	Poskytnout místo pro Vaši akci nebo setkání týmu v zasedací místnosti na Panské 9.
	Darovat drobné odměny do vašich soutěží či jako odměny pro dobrovolníky (dárkové poukazy do nadačních obchodů, hostětínské mošty, knížky s ekologickou tematikou, časopisy Veronica).
	Napadá vás jiná forma spolupráce? Neváhejte se na nás obrátit.

Pro konkrétní domluvu se obracejte na Irenu Maškovou na telefon 603 788 162 nebo piště na e-mail nadace@veronica.cz.

