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1. Základní údaje o činnosti za rok 2018
Zapsaný spolek HERO CLAN byl založen shodou tří zakladatelů na jaře roku 2017.
HERO CLAN, z. s. Hlavní činností spolku je propojování expertních dobrovolníků s
neziskovými organizacemi.
Dále do činností spolku patří pořádání charitativních akcí a školení pro neziskové
organizace.

2. Hospodaření za rok 2018
Viz. účetní závěrka a Sbírka listin

3. Realizované projekty a akce v roce 2018
Během roku 2018 se nám do databáze expertních dobrovolníků ochotných jednorázově
pomoci neziskovým organizacím zapsalo 500 “hrdinů”. V témže roce se nám podařilo
100 dobrovolníků propojit s neziskovými organizacemi, které právě je hledaly. Těmito
spoluprácemi bylo neziskovému sektoru odvedeno více než 900 hodin profesionální
dobrovolnické práce v hodnotě cca 350 000 Kč.
V roce 2018 jsme rozšířili náš tým lovců hrdinů - těch, co se starají o přicházející
požadavky a neziskové organizace propojují se správnými dobrovolníky - o dva nové
spolupracovníky.
Na bazéně TJ Sokol v Praze jsme uspořádali charitativní akci “Plaveme ňadra” na
podporu paní Míly s rakovinou prsu. Kromě možnosti vykoupání se mohli návštěvníci

účastnit lekcí plavání, podívat se vystoupení akvabel, poslechnout si DJs a u toho si
nabídnout něco z našeho občerstvení. V závěru dne byl výtěžek (37 494 Kč) předán
dojaté paní Míle.
Kromě vlastní charitativní akce jsme uspořádali školení pro neziskové organizace s
názvem “Jak na benefice”, kde jsme předávali své produkční zkušenosti a se zástupci
organizací diskutovali jejich aktivity.
Koncem roku jsme ve spolupráci s 10 českými známými osobnostmi z řad umělců,
kreativců i sportovců vydali limitovanou kolekci 50 kšiltovek “Na hlavu”. Zisk z prodeje
čepic půjde na činnost spolku HERO CLAN.

4. Reference a mediální výstupy za rok 2018
V roce 2018 nás oslovilo několik kvalitních médií, kterým jsme za poskytnutý prostor
velmi vděčni.
Svoji činnost a spolupráce s neziskovými organizacemi pravidelně zveřejňujeme na naší
facebookové a instagramové stránce.

Napsali o nás:
ČESKÁ TELEVIZE / Dobré ráno
NOVÝ PROSTOR/ Lovkyně hrdinů
RESPEKT / Každý něco umí
DOBROVOLNÍK.CZ / Dlouhotrvající touhou páchat dobro vznikl HERO CLAN
IMPACT HUB PRAHA / Superhrdinové a kšiltovky HERO CLAN

5. Navázané spolupráce za rok 2018
V roce 2018 se nám podařilo získat grant Nadačního fondu Avast. Také se nám podařilo
navázat několik nových firemních partnerství.

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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