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1. Základní údaje o činnosti za rok 2019

Zapsaný spolek HERO CLAN byl založen shodou tří zakladatelů na jaře roku 2017. V

roce 2019 nadále pokračoval ve své hlavní činnosti, kterou je propojování expertních

dobrovolníků s neziskovými organizacemi.

Během roku 2019 došlo ke změně statutárního orgánu, kterým se místo výboru spolku

stala předsedkyně spolku.

2. Hospodaření za rok 2019

Viz. účetní závěrka a Sbírka listin

3. Realizované projekty a akce v roce 2019

V roce 2019 se nám zapsalo do databáze 310 expertních dobrovolníků , podařilo se nám

navázat 197 propojení / spoluprací mezi dobrovolníkem a neziskovou organizací. Tato

propojení byla v přibližné hodnotě 950.000 Kč.

V roce 2019 jsme taktéž uspořádali školení neziskových organizací “Jak na benefice.”

Veřejná sbírka vyhlášená v roce 2018 v roce 2019 zdárně probíhala včetně průběžného

vyúčtování.

Vyčerpali jsme a reportovali příspěvek Nadačního fondu Avast.



Podařilo se nám navázat spolupráci a partnerství s Hello Bank.

Dále jsme započali výrobu kolekce hrdinských ponožek ve spolupráci se značkou we are

ferdinand, jejichž prodej bude zahájen v roce 2020.

4. Reference a mediální výstupy za rok 2019

V roce 2019 se nám podařilo zviditelnit na sociálních sítítch i prostřednictvím médií.

Začátkem roku jsme získali 2. místo v kategorii Mladý leader v udílení prestižních Cen

SDGs Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s MZV.

Svoji činnost a spolupráce s neziskovými organizacemi pravidelně zveřejňujeme na naší

facebookové stránce.

Mediální výstupy:

ČESKÝ ROZHLAS BRNO / Apetýt

ČESKÁ TELEVIZE / Sama Doma

MAGAZÍN LISTÍ / Rozhovor s HERO CLAN

AKTUÁLNĚ.CZ / Seznamka pro hrdiny. Dvě Češky našly stovky dobrovolníků, dohazují je

neziskovkám

ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI / Ceny SDGs 2019

5. Navázané spolupráce za rok 2019

V roce 2019 jsme navázali spolupráci s Hello Bank, z čehož jsme měli nesmírnou radost.

Zároveň jsme začali pracovat na výrobě kolekce hrdinských ponožek ve spolupráci s

českou značkou we are ferdinand.

https://brno.rozhlas.cz/host-apetytu-veronika-kovarova-8074686
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/219562220600074/video/697368
https://magazin.aktualne.cz/dobre-zpravy/dve-mlade-cesky-zalozily-originalni-seznamku-propojuji-v-ni/r~d5164ba261c511e9a049ac1f6b220ee8/
http://www.globalnicile.cz/brozura2019.pdf


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

Bankovní spojení, transparentní účet veřejné sbírky: Raiffeisenbank a.s.,

9993997044/5500

Veronika Kovářová

veronika@heroclan.cz

+420 607 218 808

Další náležitosti výroční zprávy vyplývající ze zákona Nedílnou součástí této výroční

zprávy je účetní závěrka k 31. prosinci 2019. Zapsaný spolek ji poskytne na vyžádání.

K datu sestavení výroční zprávy nejsou statutárnímu orgánu známy žádné významné

následné události, které by ovlivnily výroční zprávu končící 31. prosincem 2019. Spolek

se řídí platnou legislativou České republiky.

Praha 2. února 2020

Veronika Kovářová

předsedkyně spolku

http://www.heroclan.cz/
mailto:veronika@heroclan.cz

