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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 2016 vstoupil spolek v počtu 6 členů. Výbor spolku funguje ve složení Petr Soběslavský, 

Adéla Jansová 

Dalšími členy sdružení jsou Jan Böhm, Ivana Chlubná, Petr Gremlica a Monika Stachoňová. 

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 2016 webový portál zprostředkoval 210 

spoluprací, na konci roku bylo na webu registrováno 

1135 neziskovek a 2116 dobrovolníků. 

 

Poděkování 

Děkujeme všem partnerům, kteří v roce 2016 podpořili činnost sdružení a rozvoj projektu Um sem 

um tam.   

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

zpětné vazby by rozvoj portálu nebyl možný. 



Hospodaření 

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

V roce 2016 hospodaření spolku skončilo ztrátou 17 tisíc Kč. 

 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 

 

 

 

 

  



Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2016 

 

 

 


