Vilkår for støtte til hjemmeside i GTS
Grundlæggende:
Mange af de danske foreninger, der modtager støtte fra GTS, har deres primære kommunikation med
danskere via digitale medier. At drive en hjemmeside er også for mange frivillige i foreninger en
konkret og god opgave. Da langt størstedelen af foreningerne har forsendelser og samarbejdet med
partnere i syd som primære formål, er indholdet på hjemmesiderne i høj grad præget af oplysning.
Mange af hjemmesiderne er dog forældede og mangler brugervenlighed i sådan en grad, at GTS gerne
vil gøre en ekstra indsats, der kan højne kvaliteten af GTS-brugerens hjemmesider – og således deres
oplysningsarbejde.
GTS vurderer desuden, at de GTS-brugere, der endnu ikke har en hjemmeside, vil nyde godt af at få en,
da det kosteffektivt og relativt simpelt vil være en måde at give deres oplysning bedre
gennemslagskraft.

Følgende krav skal opfyldes for at kunne modtage støtte til en hjemmeside fra GTS:
-

Hjemmesiden skal primært bruges til at kommunikere om udviklingsarbejdet i syd, der
relaterer sig til det partnerskab, GTS forsendelsen er en del af
Den danske forening skal have kompetencer og kapacitet til løbende at opdatere hjemmesiden
Hjemmesiden skal være på dansk og henvende sig til den danske befolkning bredt og ikke kun
være til foreningens eksisterende bagland
Foreningen skal kunne godtgøre for, hvordan hjemmesiden vil hjælpe dem til at nå bredere ud
med deres oplysningsarbejde
Hjemmesiden skal kunne indlejre et kort fra ViewWorld

Der kan gives støtte til:
-

Køb af domæne til hjemmesiden
Aflønning af ekstern aktør til at designe og opbygge ny hjemmeside
Aflønning af ekstern aktør til at udbygge og opgradere hjemmeside
Aflønning af ekstern aktør til at oplære foreningen i opdatering og brug af hjemmesiden
Deltagelse i kurser om hjemmeside for foreningens frivillige (eksterne eller GTS’ egne kurser)
o Hvis der søges om støtte til deltagelse i eksterne kurser, skal det konkrete kursustilbud
sendes til GTS samt forklaring på, hvorfor dette frem for GTS’ egne kurser vælges

Der gives ikke støtte til:
-

Løn til frivillige eller ansatte i foreningen til drift af hjemmesiden
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