spacing.
Kol bendruomenės visame pasaulyje kovoja prieš koronavirusą (COVID-19), ne pelno organizacijos taip pat
susiduria su naujais išskirtiniais iššūkiais. Norime pagelbėti įvairaus dydžio ne pelno organizacijoms šiais neaiškiais
laikais, todėl pristatome „Google“ ne pelno organizacijoms jūsų šalyje.
Kriterijus atitinkančios organizacijos Lietuvoje dabar turės prieigą prie „G Suite” įrankių rinkinio nemokamai bei
galės nemokamai reklamuoti savo skelbimus paieškoje su „Ad Grants“. Užregistruokite savo domeną bei pradėkite
naudotis Google ne pelno organizacijoms sekdami š ias instrukcijas.
„G Suite“ įrankiai nemokamai
„G Suite“ yra integruotų programų rinkinys, įskaitant ir tokias populiarias programas kaip „Gmail“, Kalendorius,
Dokumentai, Meet, kurios leidžia organizacijoms naudoti savo domeną, skatina produktyvumą, bendradarbiavimą
ir užtikrina visišką informacijos apsaugą.
●

Norėdamos aktyvuoti nemokamą „ G Suite“ paketą ne pelno organizacijoms, organizacijos turi sekti trimis
žingsniais naudodamos savo domeną. Pažiūrėkite šį vaizdo įrašą, kad sužinotumėte, kaip prisijungti, o mes
patvirtinsime Jūsų prašymą kaip įmanoma greičiau.

●

Nors „G Suite“ programų rinkinys yra nemokamas ne pelno organizacijoms, naudotojai gali nemokamai
naudotis ir papildomomis „ Hangouts Meet“ funkcijomis iki 2020 m. liepos 1 d. ir organizuoti susitikimus,
įrašyti juos arba transliuoti 100 tūkst. žiūrovų, arba pakviesti į susitikimą iki 250 žmonių. Sužinokite, kaip
įjungti šias funkcijas č
 ia.

„Ad Grants“ pelno nesiekiančioms organizacijoms
●

Prisijunkite prie „Ad Grants“ ir sudominkite visus savo misija. „Ad Grants“ pelno nesiekiančioms
organizacijoms suteiks iki 10 tūkst. USD per mėnesį siekianti kreditą skelbimams „Google” paieškoje.

●

Virtualiai renkite paramos renginius ir rinkite lėšas. Peržiūrėkite mūsų g
 idą, kuriuo vadovaudamasi
sužinosite, kaip sukurti vaizdo įrašus arba organizuoti virtualius renginius „YouTube“ platformoje.

Daugiau informacijos galite sužinoti pažiūrėję „ Welcome to Google for Nonprofits“ vaizdo įrašą „YouTube“
platformoje, Jūsų patogumui, šiame vaizdo įraše galite įjungti subtitrus lietuvių kalba.
Mokymai ir konsultacijos
Norime užtikrinti, kad nekiltų neaiškumų, todėl planuojame organizuoti konsultacijas su specialistais. Detalesne
informacija pasidalinsime netrukus.
Peržiūrėkite visą patarimų ir išteklių dėl COVID-19 sąrašą mūsų „Google“ ne pelno organizacijoms skirtoje
svetainėje, skiltyje „Coronavirus Resources“.

