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PŘIHLÁŠKA do 16. ročníku soutěže

Projekt:
Název projektu:
Výroční zpráva Nadace ČEZ za rok 2019
Projekt byl navržen a proveden pro:
Nadaci ČEZ

Na projektu se dále podíleli:
Firma/organizace:
TOP Partners, s.r.o.

Přihlašujeme do:
Komunikační nástroje:
III.2 Firemní publikace – výroční zprávy
Porota má právo na změnu-přesun projektu do jiné kategorie,
pokud uzná, že by tam mohl mít větší šanci na ocenění

Osoba, která projekt do soutěže předkládá:
Jméno: Eva Mayerová
Firma/organizace: Nadace ČEZ
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Stručné shrnutí projektu:
Výroční zpráva je pro nadaci ze zákona povinným dokumentem. Naším cílem je vždy vytvořit výroční zprávu, která obsahuje všechny povinné údaje a
zároveň je  srozumitelná, zajímavá, čtivá a svou grafikou i strukturou navíc jedinečná.  Podpora nadace má mnoho různých podob, a tu se snažíme
přiblížit  slovem i graficky tak, aby měl čtenář chuť prolistovat dokument od začátku do konce, začíst se do příběhu Nadace ČEZ a dozvěděl se o
projektech, které Nadace ČEZ podporuje.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Zadání a cíle: sestavení výroční zprávy, která splňuje pro nás tři základní parametry: 
-	Transparentnost - správná a věrohodná data 
-	Srozumitelnost – přehlednost a stručnost informací
-	Grafické zpracování – zajímavé, autorské, poutavé

Cílová skupina: odborná veřejnost z řad neziskových organizací, potenciální žadatelé o nadační příspěvek, příjemci nadačních příspěvků, státní správa,
média a další

Strategie:
Pro Výroční zprávu 2019 jsme použili ilustrace, k zobrazení naší práce jako stvořené. Společně se stručným textem představují čtenářům činnost nadace
a projekty organizací, které podporujeme. Důraz jsme kladli na originalitu, citlivost a ohled na často vážnou práci neziskovek, nadhled a hravost. Výroční
zprávou provázely 3 postavy, které tvoří logo nadace - dobré duše, vždy připravené přispěchat s pomocí. Vyjadřují se pomocí pohybu, pantomimických
gest a situační komiky. Rámcem je krátký pohádkový příběh. 

Nástroje a aktivity
Aktivní spolupráce a komunikace s dodavatelem – TOP Partners, externím auditem Ernst &Young, s. r. o., nezávislá konzultace obsahu s útvarem
controllingu ČEZ, a.s.

Výsledky:
Výsledkem je elektronická a listinná verze výroční zprávy -  komplexní, ověřené a atraktivní sdělení o činnosti nadace za rok 2019.
Výroční zpráva za rok 2019 získala ocenění v CZECH TOP 100, zvláštní kategorie TPA Audit pro neziskový sektor.

Weblinky:
https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/o-nadaci/vyrocni-zprava-2019.pdf
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