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Obecné informace o sdružení
Občanské sdružení Um sem um tam vzniklo 9. května 2012. Cílem sdružení 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.
Sdružení založilo 12 účastníků víkendové akce Social Innovation Camp 2012, která se konala
v březnu toho roku v Brně. Sdružení bylo založeno s cílem poskytnout právní rámec pro vývoj a
provoz webového portálu umsemumtam.cz a pro další aktivity v souladu s deklarovanými cíly
sdružení.

Lidé v Um sem um tam
Na ustavující schůzi byl zvolen tříčlenný výbor sdružení ve složení Petr Soběslavský, Adéla Jansová,
Kathryn Havlová. Výbor je pověřen řízením sdružení v období mezi členskými schůzemi. Předsedou
sdružení je Petr Soběslavský.
Dozorčí rada sdružení je tříčlenná ve složení Libor Marek, Richard Lank, Jakub Nosek.
Dalšími členy sdružení jsou Jan Böhm, Ivana Chlubná, Šárka Dušková, Petr Gremlica, Monika
Stachoňová a Marek Wolf.

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 emailem detailní zadání, práci vykonají a pošlou organizaci
zpět. Spolupráce je jednorázová a probíhá na dobrovolné
bázi.

Poděkování
Děkujeme všem partnerům, kteří v roce 2012 podpořili činnost sdružení a rozvoj projektu Um sem
um tam. Zvláště děkujeme Respekt Institutu za organizaci akce Social Innovation Camp, dále našim
sponzorům ERA Poštovní spořitelna a US Embassy Prague.
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 2012 podpořena sponzorským darem ERA Poštovní spořitelny ve výši
30 000 Kč a grantem Ambasády USA v Praze ve výši 20 000 Kč. Dalšími zdroji financování byly
členské příspěvky a úroky bankovního účtu.
Náklady sdružení byly především náklady na provoz a vývoj webového portálu umsemumtam.cz a
tisk propagačních materiálů souvisejících s projektem.
Celkové výnosy za rok 2012 činily 53 302,06 Kč, náklady 20 609 Kč. Hospodářský zisk činil 32 693,06
Kč a bude využit k financování aktivit sdružení v roce 2013.

