Výroční zpráva NoLog, z. s.
za rok 2020

★
Historie
Ještě před založením spolku v roce 2020 kolektiv NoLog fungoval
neformálně a například již na začátku roku 2017 organizoval školení
počítačové bezpečnosti pro aktivisty a aktivistky v prostorách
Autonomního sociálního centra Klinika, které tehdy fungovalo na
pražském Žižkově.
Po různých personálních obměnách se složení kolektivu ustálilo a v
roce 2019 jsme se rozhodli kromě občasných workshopů pro veřejnost a
osobních konzultací poskytovat i různé internetové služby,
provozované na serverech pod naší kontrolou. Za tímto účelem bylo
třeba zařídit nákup vlastního hardware a zajistit prostor v
datacentru. Rozhodli jsme se tedy naši činnost formalizovat a na
začátku roku 2020 jsme založili spolek NoLog.

Poslání
Cílem spolku NoLog je poskytovat bezpečnou počítačovou infrastrukturu
široké veřejnosti, jakož i konkrétním skupinám a organizacím, které
usilují o pozitivní společenskou změnu. Hlásíme se k ekologickému
hnutí a chceme poskytnout prostor kolektivům, které se zasazují o
sociální spravedlnost. Vymezujeme se proti rasismu, nacionalismu,
sexismu a náboženskému fundamentalismu. Pořádáme veřejně přístupné
workshopy počítačové bezpečnosti a diskuze o souvisejících tématech.

Činnost spolku v roce 2020
V první polovině roku 2020 jsme se zaměřili zejména na zprovoznění
infrastruktury, na které bude v budoucnosti možné provozovat další
služby. Do pronajatého prostoru v datacentru jsme umístili první
servery a zprovoznili jsme zálohovací mechanismy.

Následně jsme spustili i první služby:
- pad.nolog.cz - sdílený textový editor
- upload.nolog.cz - službu pro bezpečné sdílení souborů
- decide.nolog.cz - aplikace pro tvorbu anket
- nolog.link - zkracovač odkazů
- call.nolog.cz - videokonferenční systém
Tak jako všechny ostatní, i nás vyrazně omezovala probíhající
pandemie Covid-19. S nutností omezení osobních kontaktů stoupla
poptávka po internetových službách, které umožňují spolupráci na
dálku, velký zájem byl tedy zejména o naši službu call.nolog.cz,
kterou využívala i široká veřejnost, což nám posloužilo jako
"zátěžový test".
Ke konci roku jsme spustili crowdfundingovou kampaň na Darujme.cz
(https://www.darujme.cz/projekt/1203598), kterou chceme financovat
náš provoz a pokud možno také vybrat finanční prostředky na postupné
vylepšování našeho hardwarového zázemí.

Záměry pro příští rok
Naše plány pro příští rok jsou jasné - chceme rozšířit nabídku našich
veřejných služeb, posílit výkon infrastruktury, zlepšit naší veřejnou
propagaci a pokud to pandemická situace umožní, organizovat také více
akcí "ve skutečném světě".

Orgány organizace
Statutárním orgánem spolku je tříčlenný Výbor, který tvoří:
- Matěj Divecký
- Alexandr Peterka
- Štěpán Stolz
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Poděkování
Poděkování patří zejména všem našim podporovatelům a podporovatelkám,
bez kterých by provoz našich služeb nebyl možný, neboť jej
financujeme jen a pouze z dobrovolných příspěvků a vlastních zdrojů.
Dále děkujeme zahraničním aktivistickým IT kolektivům Riseup.net a
Systemli.org, které nám jsou velkou inspirací. Náš projekt by nebyl
možný bez využívání open-source programů a nástrojů, poděkování tudíž
patří také tisícům lidí, kteří se na jejich vývoji nezištně podílí.

