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1. Základní údaje o činnosti za rok 2017
Zapsaný spolek HERO CLAN byl založen shodou tří zakladatelů na jaře roku 2017.
HERO CLAN, z. s. jako právní subjekt v roce 2017 fungoval pouze 8 měsíců, za tuto
dobu však již disponoval financemi ze sponzorských darů a vykazoval činnost v několika
oblastech, která bude rozvedena na následujících stranách.
Výkonný výbor spolku se scházel v pravidelných týdenních intervalech.

2. Hospodaření za rok 2017
Viz. účetní závěrka a Sbírka listin

3. Realizované projekty a akce
Během roku 2017 se nám zapsalo 250 expertních dobrovolníků ochotných jednorázově a
krátkodobě pomoci neziskovým organizacím. Vybrané dobrovolníky jsme propojily s 22
neziskovými organizacemi a vzniklo několik desítek spoluprací.
Zúčastnili jsme se akcelerátoru Social Impact Award, ve kterém jsme získali cenu poroty.
Dále se nám v akcelerátoru podařilo získat finanční dary. V rámci akcelerátoru jsme si
definovali vedlejší výdělečnou činnost - společensky odpovědnou produkci.

Uspořádali jsme workshop pro rodiče dětí se zrakovými vadami ve spolupráci se
Společností pro ranou péči a firmou Epico International s.r.o. Na workshopu se rodiče
naučili vyrobit si pomůcky prospěšné pro rozvoj dítěte.
Dále jsme zorganizovali on-line aukci výtvarných děl pro Denní a týdenní stacionář
Jihlava, přípěvková organizace ve spolupráci s Rotary klubem Jihlava. Pomocí aukce se
nám podařilo vybrat 62.400,- na nákup motomedu - rehabilitační pomůcky - pro klienty
jihlavského stacionáře.
Pro společnost CINQ visuals s.r.o. jsme produkčně zajistili nákup dárků, které byly
věnovány Fondu ohrožených dětí a z předávání vzniklo propagační video.

4. Reference a mediální výstupy za rok 2017
V roce 2017 se nám podařilo zviditelnit na sociálních sítítch i prostřednictvím médií.
Vystoupili jsme na MashUp v brněnském Impact Hubu a účastnili se velkého množství
networkingových akcí.
Svoji činnost a spolupráce s neziskovými organizacemi pravidelně zveřejňujeme na naší
facebookové stránce.

Napsali o nás:
RADIO WAVE / Databáze „hrdinů“ pomáhá neziskovkám nacházet dobrovolníky
HATE FREE / Už od školy propojují kamarády s charitou. Nyní vytvořily databázi
dobrovolníků a slaví úspěchy
UMĚNÍ DAROVAT / Lovci hrdinů
STARTY.CZ/ Rodačky z Jihlavy dodávají hrdiny neziskovkám
SOCIALIMPACTAWARD.CZ / Známe vítěze 6. ročníku Social Impact Award
JIHLAVSKÉ LISTY / Jihlavské rodačky loví hrdiny, kteří nezištně pomáhají
PLUS 21 / HERO CLAN

5. Navázané spolupráce za rok 2017
V roce 2017 jsme navázaly spolupráci s:
K10 Coworking, od kterých jsme dostali k využívání pracovní místa v rámci
coworkingového centra na Vinohradech.
Solidpixels, díky nimž mohly vzniknout webové stránky za minimální náklady.
NoStress Production, kteří nám výrazně pomohli při natáčení soutěžního videa.
Los Rentalos, kteří nám na výše zmiňované natáčení půjčili potřebnou techniku za
zvýhodněnou cenu.
Interiér Říčany nám poskytli natáčecí prostory.
Social Impact Award, díky kterým jsme prošli letním akcelerátorem.

6. Kontakty
HERO CLAN, z.s.
Sídlo: Klapálkova 2243/11, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO: 05918651
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce
číslo 67813.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 9993997001/5500

Veronika Kovářová
veronika@heroclan.cz
+420 607 218 808
Kateřina Vondráková
katerina@heroclan.cz
+420 721 408 001
Další náležitosti výroční zprávy vyplývající ze zákona Nedílnou součástí této výroční
zprávy je účetní závěrka k 31. prosinci 2017. Zapsaný spolek ji poskytne na vyžádání.

K datu sestavení výroční zprávy nejsou výboru spolku známy žádné významné následné
události, které by ovlivnily výroční zprávu končící 31. prosincem 2017. Spolek se řídí
platnou legislativou České republiky.
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