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spolku 

Um sem um tam 

IČO: 22740783 

Brdičkova 1911/21 

Praha 13 - Stodůlky, 155 00 

Česká republika 

www.umsemumtam.cz 

http://www.umsemumtam.cz/


Obecné informace o spolku 

Spolek Um sem um tam vznikl 9. května 2012. Cílem spolku je především přispívat k rozvoji 

neziskového sektoru poskytnutím odborné dobrovolné práce neziskovým projektům. Dalším cílem 

je umožnit zaměstnancům firem i jednotlivcům s profesionálními schopnostmi přispět k rozvoji 

neziskových projektů formou krátkodobé spolupráce. 

Během roku 2012 spolek zprovoznil webový portál umsemumtam.cz, který nadále rozvíjí a 

provozuje. Na jaře roku 2013 se Praze uskutečnila konference Profesionálové v neziskovkách, na 

kterou navázala série konferencí v několika krajských městech. 

Od podzimu 2013 do jara 2014 se členové výboru aktivně účastnili programu Laboratoře Nadace 

Vodafone, kde se zaměřili na zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu. 

Lidé v Um sem um tam 

Do roku 2014 vstoupil spolek v počtu 12 členů. Výbor spolku tvořil Petr Soběslavský, Adéla Jansová 

a Kathryn Havlová. Petr Soběslavský byl předsedou spolku.  

V průběhu roku 2014 byl ustanoven Klub příznivců Um sem um tam jako samostatná neformální 

skupina podporovatelů projektu. Čtyři ze stávajících členů spolku přešli do Klubu a přestali být 

oficiálně členy sdružení. Od prosince 2014 funguje výbor spolku ve dvoučlenném složení Petr 

Soběslavský, Adéla Jansová. 

Dalšími členy sdružení jsou Jan Böhm, Ivana Chlubná, Šárka Dušková, Petr Gremlica, Monika 

Stachoňová a Libor Marek. 

Webový portál umsemumtam.cz 

Portál umsemumtam.cz je místo, kde se setkává 

poptávka neziskových organizací s nabídkou práce 

profesionálních dobrovolníků. Registrované neziskovky 

na portálu zveřejňují konkrétní úkoly, se kterými 

potřebují pomoci. Profesionálové si na webu nabídku 

procházejí, a pokud je nějaký úkol zaujme, kliknou 

„Přijmout výzvu“, obdrží e-mailem detailní zadání, práci 

vykonají a pošlou organizaci zpět. Spolupráce je 

jednorázová a probíhá na dobrovolné bázi. 

V roce 2014 webový portál zprostředkoval 377 spoluprací, na konci roku bylo na webu registrováno 

569 neziskovek a 931 dobrovolníků. 

 



Konference Profesionálové – to nejlepší ze spolupráce 

byznysu a neziskovek 

Konference „Profesionálové – to nejlepší ze spolupráce byznysu a neziskovek“ je určena všem, kteří 

se chtějí zapojit do efektivní spolupráce byznysu a neziskových organizací. Pro všechny, kteří chtějí 

přispět svými dovednostmi, připravujeme inspirativní osobní příběhy, které ukazují, co může 

spolupráce s neziskovým sektorem člověku přinést. Zároveň představíme konkrétní možnosti, jak a 

kde se smysluplně zapojit. Pro neziskové organizace nabídneme prostor, kde bude možné se potkat 

se svými potenciálními spolupracovníky skrze konkrétní poptávku spolupráce.  

V roce 2014 se akce konala ve čtvrtek 5. června v Otevřené zahradě v Brně a ve středu 11. června v 

Impact Hub Praha.  

Laboratoř Nadace Vodafone 

Laboratoř Nadace Vodafone je pětiměsíční akcelerační program Nadace Vodafone, ve kterém 

vybrané neziskové organizace pracují na rozvoji vlastních projektů. Laboratoř zajišťuje pravidelná 

setkání a konzultace s mentory. 

Um sem um tam se v rámci činnosti Laboratoře zaměřil na zajištění dlouhodobé udržitelnosti 

projektu a finanční soběstačnost.  

Poděkování 

Děkujeme všem partnerům, kteří v roce 2014 podpořili činnost sdružení a rozvoj projektu Um sem 

um tam. Zvláště děkujeme Nadaci Vodafone za finanční podporu našich aktivit. Dále děkujeme 

našim partnerům HUB Praha, Janu Veselému za organizaci Laboratoře a Zdeňku Rudolskému za 

efektivní mentoring. 

Děkujeme i všem profesionálům a neziskovkám využívajícím umsemumtam.cz. Bez jejich aktivity a 

zpětné vazby by rozvoj portálu nebyl možný. 

Hospodaření 

Činnost sdružení byla v roce 2014 podpořena sponzorskými dary Nadace Vodafone pro organizaci 

konference Profesionálové a pro náklady spojené s účastí v Laboratoři Vodafone. 

Náklady sdružení tvořili náklady na provoz a vývoj webového portálu umsemumtam.cz a 

organizační náklady konferencí. 

Celkové výnosy za rok 2014 činily 135 tis. Kč, celkové náklady 231 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 

- 96 tis. Kč. Účetní ztráta byla způsobena skutečností, že část grantu Nadace Vodafone byla připsána 

již v roce 2013 a čerpána v roce 2014. 



Rozvaha ke dni 31. 12. 2014 

 

 

  



Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2014 

 

 

 


