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What is Google for Nonprofits?

● Google for Nonprofits offers nonprofits 

free access to Google tools like Gmail, 

Google Calendar, Google Ad Grants and 

more. 

● These tools can help you reach new 

donors and volunteers, work more 

efficiently, and tell your nonprofit’s story. 



Co znamené Google for nonprofits
...aneb Google pro neziskové organizace

- Apps pro efektivnější týmovou komunikaci a spolupráci
- AdWords pro lepší oslovování veřejnosti (grant 10 000 usd/měs)
- YouTube pro lepší šíření příběhů
- (Earth jako třešnička na dortu)

Zdroj: Google.cz/nonprofits
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Current State in CZ/SK

G Suite for 
Nonprofits

Ad Grants YouTube for 
Nonprofits

OneToday Maps APIX X
Around 700 nonprofits enrolled in G4NP

X



Upřesnění

Následující informace jsou popisem toho, jak získat Google Ad Grant, 
tj. 10 000 USD/měs pro váš Google Adwords účet. 

Pro práci s Youtube pro neziskové organizace navštivte odkaz zde 
případně G Suite pro neziskové organizace navštivte odkaz zde

https://www.youtube.com/nonprofits
https://www.google.com/nonprofits/products/apps-for-nonprofits.html


Postup pro získání Ad Grantu

Zkontrolujte 
podmínky

Registrujte do 
Techsoup Česká 

republika
(max 5 prac. dní)

Zažádejte o Google 
Ad Grant v rámci 
Google Adwords
(max 5 prac. dní)

Odešlete účet 
Google Adwords ke 

schválení
(max 48 hod.)

Zažádejte o Google 
pro neziskové 

organizace
(max 10 prac. dní)



1. Podmínky, kdo grant může získat
● Musíte potvrdit prohlášení o nediskriminaci a přijetí a použití daru, 

které je požadováno v přihlášce.
● Musíte mít funkční webové stránky s dostatečným množstvím 

odpovídajícího obsahu.
○ Není možné mít jen stránku na Google+ nebo facebooku apod.

● Do programu Google pro neziskové organizace se nemohou registrovat 
státní subjekty ani organizace, nemocnice a lékařské spolky, školy, 
akademické instituce ani univerzity. 

● Dobročinné sekce vzdělávacích organizací se registrovat mohou.

● Začněte podáním přihlášky do programu Google pro neziskové 
organizace.

Zdroj: google.cz/grants/eligibility/, 2017



2. Registrujte se do Techsoup Česká Republika
Zaregistrovat se:

2.1 Vyplníte registrační formulář

2.2 Zašlete požadované dokumenty

2.3 Techsoup ověří a sdělí výsledek a na co máte nárok

Registrační formulář

Adresa: https://www.techsoup.cz/user/register/ 

Zdroj: https://www.techsoup.cz/gpno, 2017

https://www.techsoup.cz/user/register/


3. Žádost o Google pro neziskové organizace
Adresa: https://www.google.cz/intl/en/nonprofits/

1. Vyplňte formulář
2. Zadejte váš ověřovací klíč z Techsoup (Token) - ve spodní části 1. 

stránky formuláře
3. Na další stránce zadejte další detaily ohledně vaší organizace 

(adresu webu, vaše mise, kontaktní údaje apod.)
4. Google Vaší žádost vyřídí do 10 pracovních dní, ale většinou to 

stihne rychleji, někdy i znáte odpověď i během 24 hod. 

 

Zdroj: https://www.google.cz/intl/en/nonprofits/, 2017

https://www.google.cz/intl/en/nonprofits/
https://www.google.cz/intl/en/nonprofits/
https://www.google.cz/intl/en/nonprofits/


4.1 Žádost o Google Ad Grant
● Nyní ještě musíte “enrollovat” (přihlásit se) je Google Ad Grant

Upozornění: 

● Ignorujte žádost o zadaní platebních údajů na konci formuláře, 
hrozí ztráta grantu

● Jako měnu použijte US Dollar (USD) (bez ohledu na to, ve které 
zemi se nacházíte).

Začněte:

● Je nutné použít k založení Adwords účtu tento odkaz

https://adwords.google.com/um/Welcome/Expert
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Mise

● Podpora vzdělanosti a zlepšování životních 
podmínek tibetských dětí, seniorů a mnichů

● Rozvojová pomoc v inidickém Himálaji a Tibetu
● Podpora místních komunit, škol a řemeslné 

tradice

Strategie s Google

● Využití Google for Non Profits od roku 2017
● Spolupráce s agenturou - Proficio
● Cíl kampaní - zvýšení návštěvnosti vstupní 

stránky Adopce ProTibet a získání aktivních 
podporovatelů

Organizace MOST pro 
Tibet zvýšila návštěvnost 

webu a počet aktivních 
podporovatelů

Prokliky 
25% YoY

Aktivní 
podporovatelé 
15% YoY 
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získal téměř 12 milionů korun v 
rámci projektu Skutečný dárek

Skutečný dárek

● Materiální pomoc ve vybraných regionech 
pomocí dárkových certifikátů

Strategie s Google

● Využití Google for Non Profits od roku 2009
● Cíl kampaní - prodeje Skutečných dárků (e-shop)
● Každý rok přitom nakoupí cca o milion více.

Počet transakcí 
20 697

Hodnota dárků 
11 736 401 Kč 



Thank You


