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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.
Během roku 2012 sdružení zprovoznilo 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 se členové výboru aktivně účastnili programu Laboratoře Nadace Vodafone, kde
se zaměřili na zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu.

Lidé v Um sem um tam
V roce 2013 fungovalo sdružení ve stejném personálním složení jako v předchozím roce. Výbor
sdružení tvoří Petr Soběslavský, Adéla Jansová a Kathryn Havlová. Petr Soběslavský je předsedou
sdružení.
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 e-mailem detailní
zadání, práci vykonají a pošlou organizaci zpět. Spolupráce je
jednorázová a probíhá na dobrovolné bázi.
V roce 2013 webový portál zprostředkoval 201 spoluprací, na konci roku bylo na webu registrováno
285 neziskovek a 454 dobrovolníků.

Konference Profesionálové v neziskovkách
První konference Profesionálové v neziskovkách se konala 25. dubna 2013 v prostorách HUBu v
Praze. Akci pořádalo sdružení Um sem um tam ve spolupráci s partnery Nadace Vodafone, Hub
Praha a Ashoka.
Hlavním záměrem konference „Profesionálové v neziskovkách – to nejlepší, co mohou odborníci
z byznysu a neziskovek společně vytvořit“ bylo především přiblížení světa neziskových organizací a
lidí z byznysu, kteří přemýšlejí o zapojení do činnosti některé z nich. Primární cílovou skupinou akce
byli právě profesionálové ze světa byznysu, kteří nemají s dobrovolnictvím větší zkušenost. Skrze
osobní příběhy se dozvěděli, jaké jsou možnosti zapojení. Nechyběla ani konkrétní nabídka
možností od přítomných neziskových organizací, které představily své aktuální požadavky. Nedílnou
součástí byla možnost osobního setkání, navázání nových kontaktů a vzájemná inspirace. Akce se
zúčastnila téměř stovka lidí, z nichž bylo 49 profesionálů z byznysu, 22 zástupců neziskových
organizací, 11 řečníků a 9 zástupců organizačního týmu (Um sem um tam, Nadace Vodafone,
Ashoka, HUB).
Konferenci Profesionálové v neziskovkách lze považovat za úspěšnou akci. Dvojnásobná
návštěvnost oproti původnímu očekávání (prvotní záměr akce počítal s max. 50 účastníky)
naznačuje, že lidé z byznysu mají zájem o spolupráci s neziskovými organizacemi a naše akce jim
ukázala některé konkrétní možnosti. Ohlasy na akci byly pozitivní a řada hostů se již ptala na příští
ročník.
Na podzim roku 2013 se ve stejném formátu konaly konference v Ostravě (5. září 2013), Hradci
Králové (2. října 2013) a Českých Budějovicích (10. září 2013).

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 zaměřuje na zajištění dlouhodobé udržitelnosti
projektu a finanční soběstačnost. Program pokračuje do dubna 2014 a výstupy budou
implementovány v průběhu roku 2014.

Poděkování
Děkujeme všem partnerům, kteří v roce 2013 podpořili činnost sdružení a rozvoj projektu Um sem
um tam. Zvláště děkujeme Nadaci Vodafone za finanční podporu našich aktivit. Dále děkujeme
našim partnerům Ashoka, HUB Praha, XXX, YYY, 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 2013 podpořena sponzorskými dary Nadace Vodafone pro organizaci
konference Profesionálové v neziskovkách 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 2013 činily 216 tis. Kč, celkové náklady 128 tis. Kč. Účetní zisk činil 88 tis. Kč, z
čehož 67,5 tis. Kč tvoří grant pro činnost Laboratoře, který bude plně použit na pokrytí nákladů v
roce 2014. Do dalšího roku se dále přenáší 23 tis. Kč, které byly v roce 2013 vyplaceny z grantu
Nadace Vodafone a které budou využity na organizaci dalšího ročníku konferencí na jaře 2014.
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