Pravidla prezentace
podpory Nadace Veronica
Jako příjemci příspěvku od Nadace Veronica se zavazujete:
●

●

●

●

Na všech fyzických propagačních materiálech spojených s realizací projektu umístit
logo Nadace Veronica. Loga najdete ke stažení na našich webových stránkách v sekci
„O nás“.
Při zveřejnění informací o projektu prostřednictvím jakéhokoliv média (včetně
internetu) zahrnout sdělení: „Projekt podpořila Nadace Veronica z veřejné sbírky
dobročinných obchodů.“. Nadaci Veronica uvést jako podporovatele vašeho
projektu při komunikaci s médii (v tiskových zprávách, ozve-li se novinář sám, v
místním zpravodaji aj.). Pokud pro komunikaci projektu využíváte sociální sítě,
především Facebook a Instagram (vlastní skupina, vlastní stránka/profil), zveřejnit
příspěvek, kde bude uvedeno, že byl projekt podpořen Nadací Veronica. Do
příspěvku označíte stránku Nadace Veronica (@nadace.veronica, @nadaceveronica
nebo hashtag #nadaceveronica). U dalších příspěvků, událostí, fotografií
souvisejících s projektem uvedete a označíte Nadaci Veronica tam, kde to bude
možné.
Na akcích v rámci projektu umístíte tabulku „Tento projekt podpořila grantem
Nadace Veronica“. Tabulku poskytuje nadace po podepsání smlouvy. Po skončení
projektu bude tabulka trvale umístěna u výstupu projektu, pokud to jeho charakter
umožňuje (např. nově vzniklá zahrada, stezka a jiná fyzická místa).
U projektů, kde není možné trvalé umístění, vraťte prosím tabulku nadaci společně s
vyúčtováním projektu a závěrečnou zprávou. Poskytnete Nadaci Veronica jeden
výtisk od každého vydaného propagačního materiálu. Při výrobě propagačních
materiálů upřednostněte prosím postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí
(recyklovaný papír, netiskněte zbytečně mnoho tiskovin, vyvarujte se jednorázového
nádobí a kelímků na akcích apod.). Inspirovat se můžete u našich kolegů z
Ekologického institutu Veronica zde
www.veronica.cz/jak-usporadat-akci-ekologicky . 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.

Nebudeme po vás tuto prezentaci právně vymáhat. Bereme ji jako součást dobrých
vztahů mezi vaším projektem, organizací nebo iniciativou a naší nadací. Napadá vás jiný
způsob, jak propagovat a zapojit Nadaci Veronica do vašeho projektu? Rádi pro vás třeba
napíšeme článek, uděláme přednášku nebo se zapojíme s naším stánkem do vaší akce!
Pokud jste z Brna nebo okolí, můžete nás podpořit uspořádáním sbírky věcí pro naše
nadační obchody. Za podporu a spolupráci vám předem děkujeme!

Propagační a další podpora od Nadace Veronica
Co můžeme udělat my pro propagaci a podporu vašeho projektu? Kromě poskytnutí
finančního příspěvku vás rádi podpoříme i jinak a nabídneme naše propagační kanály i
vybavení k dispozici.
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Můžeme propagovat váš projekt či konkrétní událost na Facebook stránce nadace
www.facebook.com/nadace.veronica a Instagramu
www.instagram.com/nadaceveronica.
Propagovanou událost či příspěvek zašlete soukromou zprávou nebo na e-mail
nadace. Máte k projektu plakáty a letáky? Umístíme je v síti nadačních obchodů
Veronica (Pekařská 38, Palackého třída 25). Plakáty a letáky dodejte prosím na
adresu sídla nadace na Panské 9 v Brně – můžete osobně nebo poštou. Jednoduché
plakáty do formátu A4 si vytiskneme přímo v nadaci, stačí je zaslat na adresu
nadace@veronica.cz.
Spřátelené novináře informujeme o vámi chystané akci, můžeme vás propojit s
konkrétními novináři, se kterými nadace spolupracuje, aby informovali o vašem
projektu. Na vaši akci v Brně a okolí můžeme zapůjčit nůžkový stan s logem Nadace
Veronica 2x2m, desky a podstavce na stoly (celkem 4 stoly cca 2x1m) a stojany na
oblečení.
Můžeme poskytnout po předchozí domluvě místo pro vaši akci nebo setkání týmu v
zasedací místnosti na Panské 9 nebo na dvoře ve vnitrobloku tamtéž.
Rádi darujeme drobné odměny do vašich soutěží nebo pro dobrovolníky (dárkové
poukazy do nadačních obchodů, hostětínské mošty, knížky s eko tematikou,
časopisy Veronica).

Napadá vás jiná forma spolupráce a podpory? Neváhejte se na nás obrátit! Pro konkrétní
domluvu i další informace se obracejte na Irenu Maškovou na telefon 603 788 162 nebo
piště na e-mail nadace@veronica.cz.

