VÝROČNÍ ZPRÁVA
2021

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základní údaje o činnosti spolku
Realizované projekty a akce
Reference a mediální výstupy
Navázané spolupráce
Hospodaření za rok 2021
Kontakty

1. Základní údaje o činnosti spolku
Zapsaný spolek HERO CLAN byl založen shodou tří zakladatelů na jaře roku
2017. V roce 2021 spolek nadále pokračoval ve své hlavní činnosti, kterou je
propojování expertních dobrovolníků
s neziskovými organizacemi. Vznikem
tohoto partnerství šetří neziskovým
organizacím čas i peníze a zároveň šíří
myšlenku, že dobrovolnictví je normální,
a motivuje veřejnost k zapojení.
V rámci „klanu“ vznikla neveřejná databáze
expertních dobrovolníků, kteří jsou dle
svých preferencí propojováni s neziskovými organizacemi na základě konkrétních
požadavků neziskovek. Čili s těmi, které
právě tyto dobrovolníky potřebují. Obě
strany tak získávají možnost navzájem si
pomoct, inspirovat se a načerpat od sebe
novou motivaci i energii.

Zástupkyně neziskové organizace, která
byla propojena s našimi dobrovolníky napsala: „Chtěla bych Vám moc poděkovat.
HERO CLAN nám už ušetřil spoustu
času, nervů, v neposlední řadě peněz.
Dobrovolníci, se kterými jsme zatím
spolupracovali, byli vždy ochotní, rychlí
a prostě skvělí.“

2. Realizované projekty a akce
Koncem roku 2021 jsme měli v databázi zapsaných 1 190 expertních dobrovolníků,
v tomto roce se nám podařilo navázat 131 propojení / spoluprací mezi dobrovolníkem
a neziskovou organizací. Tato propojení byla v přibližné hodnotě 630.000 Kč, což
je částka, kterou jsme touto cestou poskytli neziskovému sektoru.
V roce 2021 jsme zdárně ukončili a vyúčtovali veřejnou sbírku vyhlášenou v roce
2018.
Náš tým “hero hunterů” se během roku 2021 postupně rozrostl o 3 nové spolupracovníky. Nyní jsou v týmu HERO CLAN celkem 4 lovci hrdinů.

Z úspěšných spoluprací musíme zmínit alespoň některé. Z těch „klasických“ je to například návrh layoutu nového ekologického časopisu Nová Valeriána, dále jsme využili
superschopností hrdinek Gábiny a její kolegyně, které se pustily do tlumočení online
konference, a dobrovolník Ondřej vytvořil několik videí pro nadaci Krása pomoci.

Objevily se nám ovšem i spolupráce neobvyklé a ke slovu se dostali dobrovolníci s více
speciálními superschopnostmi. Překladatelka Erika se pustila do přepisů rozhovorů
z francouzštiny a arabštiny, díky kterým následně vyšel článek Jirky Pasze v Respektu o monitorovací cestě po Mauretánii. Z těch “hmatatelnějších” spoluprací vznikl

například architektonický návrh předzahrádky pro školku a jesle organizace Jahoda
nebo nedávno spatřily světlo světa placky hrdinky Markéty pro Nábor hrdinů.

V roce 2021 se nám podařilo úspěšně získat zaměstnanecký grant Nadace ČEZ
a realizovat daný projekt.

3. Reference a mediální výstupy
Svoji činnost a spolupráce s neziskovými
organizacemi pravidelně zveřejňujeme jak
na facebookové, tak na instagramové stránce
spolku. Taktéž zde zveřejňujeme zpětné
vazby a reference zapojených dobrovolníků i neziskových organizacím, kterým
byla poskytnuta naše pomoc.

hrdiny i neziskovými organizacemi, se kterými spolupracujeme, formou newsletterů.

Zakladatelka a výkonná ředitelka Veronika
Procházková byla hostem podcastu Nadace
rozvoje občanské společnosti “Nahlídni”.
Svou cestu k HERO CLAN i naše fungování přednášela v live stream konferenci
V roce 2021 jsme se zaměřili i na náš LinkedIn “Žij tím, co tě baví” organizované společprofil, kde jsme taktéž prezentovali dosažené ností T-Mobile.
úspěchy. Také jsme v tomto roce začali
pravidelně komunikovat se zapsanými

mediální výstupy
PODCAST NAHLÍDNI / S Veronikou Procházkovou o tom, co znamená být v klanu hrdinů
LIVE STREAM / Žij tím, co tě baví #2

4. Navázané spolupráce
V roce 2021 pokračovala spolupráce s českou značkou ponožek we are ferdinand,
která prodávala “superhrdinské” ponožky. Zisky z jejich prodeje půjdou na podporu
činnosti spolku HERO CLAN. Nedílnou součástí spolupráce byly i krásné výstupy
na sociálních sítích.

5. Hospodaření za rok 2021

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 Procházková
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 2021. K datu sestavení výroční
zprávy nejsou statutárnímu orgánu spolku známy žádné významné následné události, které by ovlivnily výroční zprávu končící 31. prosincem 2021. Spolek
se řídí platnou legislativou České republiky.
Praha 14. února 2022

Veronika Procházková 				
předsedkyně spolku 			

