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1.  Základní údaje o činnosti spolku 
Věříme, že naše poslání vystihuje citace 
pracovnice neziskové organizace, která 
byla propojena s našimi dobrovolní-
ky: „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.”

Zapsaný spolek HERO CLAN byl zalo-
žen shodou tří zakladatelů na jaře roku 
2017. V roce 2022 spolek nadále pokra-
čoval 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 da-
tabáze 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.



2.  Realizované projekty a akce 

Koncem roku 2022 jsme měli v databázi zapsaných 1 220 expertních dobrovolníků, 
v tomto roce se nám podařilo navázat 119 propojení mezi dobrovolníkem a neziskovou 
organizací. Tato propojení byla v hodnotě přes 570.000 Kč, což je částka, kterou 
jsme touto cestou poskytli neziskovému sektoru. Od našeho vzniku v roce 2017 jsme 
neziskovému sektoru pomohli dobrovolnickou prací v hodnotě téměř 3.700.000 Kč.

V roce 2022 naši dobrovolníci pomohli např. Konsorciu nevládních organiza-
cí pracujících s migranty v ČR nebo SOS centru - Diakonie ČCE - SKP v Pra-
ze s překladem webových stránek, bleskurychlým překladem webového formuláře 
S.T.O.P., občanskému sdružení a stejně jako loni přeložili materiály na konferenci 
Be Treacher-Collins,Be TCS. Připravili letáky pro Centrum handicapovaných ly-
žařů, z.s. nebo na koncert Rap not Bombs pro Save Ukraine. Grafiku či nový vizuál 
dobrovolníci vytvořili např. Hospicu sv. Zdislavy, NÚ pro integrovanou krajinu 
nebo Aspektu z.s., kterému naši hrdinové pomohli i s webem a komunikační stra-
tegií. S webem pomohli dobrovolníci i Okrašlovacímu spolku Dolní mlýn, o.p.s., 
Psychobraní z.s. nebo  UMA Audioguide. Výroční zprávy naši hrdinové zpracovali 
např. VORu Jihlava, z.ú. (pro které jiný hrdina nafotil fotografie) nebo Domovu 
Stříbrné Terasy. Fundraising dobrovolníci probírali s RC Krteček, metodiky pre-
zentace organizace s Ratolestí Brno, marketing s Meteorem pro Ukrajinu, Google 
Analytics s Nadací dřevo pro život. Účetnictví a excelové tabulky náš hrdina nasta-
vil organizaci Cheiron T, o.p.s.. nebo naše dobrovolnice školila klienta Národního 
ústavu pro autismus - Nautis v základech MS Office. Všem dobrovolníkům patří za 
jejich nasazení a ochotu pomáhat velký dík. Ze srdce děkujeme.

https://www.facebook.com/MigracniKonsorcium/?__cft__%255B0%255D=AZUx_CXxiySDqGDxcw2IrhCZmSxBDubH7TM59j8WjuWbAd1ta98SQhkXOt4Gk9ZAt2YkvgBnHDIZAXJXvpw2o_E6C-89RqzCPoydJGe1iW_NZU5frjI6opMk65S0vRQOURcEgG-BlfbfDdwFsDXvlLdowi1zzIG4MZ4FPM0Y0Z6HcN9YkULA5JJbyENPx-X0Hxs
https://www.facebook.com/MigracniKonsorcium/?__cft__%255B0%255D=AZUx_CXxiySDqGDxcw2IrhCZmSxBDubH7TM59j8WjuWbAd1ta98SQhkXOt4Gk9ZAt2YkvgBnHDIZAXJXvpw2o_E6C-89RqzCPoydJGe1iW_NZU5frjI6opMk65S0vRQOURcEgG-BlfbfDdwFsDXvlLdowi1zzIG4MZ4FPM0Y0Z6HcN9YkULA5JJbyENPx-X0Hxs
https://www.facebook.com/soscentrum?__cft__%255B0%255D=AZVgncpLpj5DxhgjQlSPb2PsWhCsMRZn_GqEa5yqgZv9kPsjtmb95YCZLb7ng5EUZFl0sTLN_aGKAQZsEUy9_YGRMrEtxFOVVkBtYpuzs3PIO_mxs8uscSjlAGox3MDHm2zBJUiFtyqqDMkJLb_dppeCMU1G5eeupe0XbVOM8HzcyEnjjtsT7zXqWe-zlwb9WgI
https://www.facebook.com/soscentrum?__cft__%255B0%255D=AZVgncpLpj5DxhgjQlSPb2PsWhCsMRZn_GqEa5yqgZv9kPsjtmb95YCZLb7ng5EUZFl0sTLN_aGKAQZsEUy9_YGRMrEtxFOVVkBtYpuzs3PIO_mxs8uscSjlAGox3MDHm2zBJUiFtyqqDMkJLb_dppeCMU1G5eeupe0XbVOM8HzcyEnjjtsT7zXqWe-zlwb9WgI
https://www.facebook.com/nastopku/?__cft__%255B0%255D=AZXWoJ9rGDQmxZNzuGlmmpLc64aVRleEcP11WQNQwLOnOUNnBfXM_0mQXTJArXh-o9EuECGfGI228ZkS_-__OsmXrcgytpFKCCbEfelYCzqnuqUuP47zAExDsTRXIkaaOQLGE_enNyE6GlevJWMzQpn8nAqvze7lyD6HyLyzv1RTmNOSGkFDxUjfQkUB16eDBWw
https://www.facebook.com/betcs.cz?__cft__%255B0%255D=AZXu8XYiAWeyAK8Pfrp9aFeMCnVpbcBOuN-q2W02sQU7ZppBi4gUsU2aGhO1eCKmM0ZZoSHMj9-lp_1VRvFVpEHh1IxbiETOEEyJXqJrquczFI1OBjZnmNQTRWIIRr4o_qZpCu1RzOZfW8YSxz5XJ96SgHiU5ktDdpz0WD7fq2rNh01iGV42pEWoCsGVVcMd4YQ
https://www.facebook.com/monoskiteam?__cft__%255B0%255D=AZX-p9qBPNPyAUkIRr99H2m36eA7JmjrrdRY8xBu2thFNrbQs6Ka2_uuWdIDAt9q_1qAc-mCF-bQWUWaOGHW_rRGno_uhRh1MPb7mxI5wIIFMaf-i8d4drZgaSQu_NIH3EeRlzX0nNWcJjAj9JRdG7rdsl6Up0ANbzL6Co7OFz3J90r7MjU4_trziXwu2r6rWkU
https://www.facebook.com/monoskiteam?__cft__%255B0%255D=AZX-p9qBPNPyAUkIRr99H2m36eA7JmjrrdRY8xBu2thFNrbQs6Ka2_uuWdIDAt9q_1qAc-mCF-bQWUWaOGHW_rRGno_uhRh1MPb7mxI5wIIFMaf-i8d4drZgaSQu_NIH3EeRlzX0nNWcJjAj9JRdG7rdsl6Up0ANbzL6Co7OFz3J90r7MjU4_trziXwu2r6rWkU
https://www.facebook.com/saveukrainecz?__cft__%255B0%255D=AZVrB-NbiKhFzcNVp5t5RGCb2zNujc74mnDr-AK38OJ9F6NbPUdDt2Tj1H-yB31IOKAMnvyObvPv8N41S7imxnLutSxaMFe3BTeVqVS15XyuIprUKgEcqgYXgz4rzMdQrn0Me-ZvqK52lI85odfoDS07LpLrQMU-eBqs0mKYslLQIJvSR6fRuHzUasC4Zs37DM8
https://www.hospiczdislavy.cz
https://www.nuik.org
https://www.facebook.com/aspektzs?__cft__%255B0%255D=AZWLwrLZBZJjM7LpwPUgRNr9LFe3YmbmiJsLijH57PR64rVOKyzdKjd41Xfiy1Q6rK4CXrTdMT95iQDaj6xmHNFduSKMjUSHbQQ5vj-ikDZLyoKcyRP8t6u4MsnxILw7cl2iJGwnqf7cjRbuQBMA0EzGkrczOlVQ-qHvc5TIO943QvOPgQeODpFnjRg2jYvHB7o
https://www.facebook.com/Dolnimlyn?__cft__%255B0%255D=AZX-p9qBPNPyAUkIRr99H2m36eA7JmjrrdRY8xBu2thFNrbQs6Ka2_uuWdIDAt9q_1qAc-mCF-bQWUWaOGHW_rRGno_uhRh1MPb7mxI5wIIFMaf-i8d4drZgaSQu_NIH3EeRlzX0nNWcJjAj9JRdG7rdsl6Up0ANbzL6Co7OFz3J90r7MjU4_trziXwu2r6rWkU
https://psychobrani.cz
https://www.facebook.com/UMakArt?__cft__%255B0%255D=AZVgncpLpj5DxhgjQlSPb2PsWhCsMRZn_GqEa5yqgZv9kPsjtmb95YCZLb7ng5EUZFl0sTLN_aGKAQZsEUy9_YGRMrEtxFOVVkBtYpuzs3PIO_mxs8uscSjlAGox3MDHm2zBJUiFtyqqDMkJLb_dppeCMU1G5eeupe0XbVOM8HzcyEnjjtsT7zXqWe-zlwb9WgI
https://www.facebook.com/vorjihlava36?__cft__%255B0%255D=AZWfhr6fg1IS2-lq_DfWDk2xjBtUMosCzbe3uEv0awNTv0f2c7magQSBUZXZOl8okh_C3a8_LcLbTY_mVUTm9GbCRnB3eQMH-s4wCsLvH-oCL-LzWtxp4Wr-h2J9qFdZqptEHZC_RWs3RH7fdLol0_d0qyT7mnCntKpZuZHzNMY5l1e8GGg3pm2modyqEZrFqJw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068634632983&__cft__%255B0%255D=AZUE48V8mKWxwWP8NI_K6kOSJ0RfJtAqAcAuianED3WAqxq2e-yjYvkxffq11IPuKrS53Wjbewiqma0Cy0xVbnd_rqlHbnLyyhjFHnUCskIwkvsF_Wj5ST1Pn4i10yEboN7_cWLMWdXaTTxVpQvfOaqbFeffJkDUlcQJ9fvQAfZCjTKPVXKhPgqhCOw_1ZLnjz8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068634632983&__cft__%255B0%255D=AZUE48V8mKWxwWP8NI_K6kOSJ0RfJtAqAcAuianED3WAqxq2e-yjYvkxffq11IPuKrS53Wjbewiqma0Cy0xVbnd_rqlHbnLyyhjFHnUCskIwkvsF_Wj5ST1Pn4i10yEboN7_cWLMWdXaTTxVpQvfOaqbFeffJkDUlcQJ9fvQAfZCjTKPVXKhPgqhCOw_1ZLnjz8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064667081040&__cft__%255B0%255D=AZUZJqC_WII8wZeZWt5ub0gmKvBiP7ilbYv6-UlJvcul7zOrHzkN_cKSSQDpk8AT_EQSExZe_PyBTTwiiGapAaRYOaEG8CFW8bnCZCf_XX7Yyxw-Snvvg-WvQb06rOlO4wQArxg-BWd-NVJD4Tq1hcXfNU10EExYC2FOi2zhQ3szTTPOc9woPo7kyLVKWKyoLb4
https://www.facebook.com/RatolestBrno?__cft__%255B0%255D=AZX-p9qBPNPyAUkIRr99H2m36eA7JmjrrdRY8xBu2thFNrbQs6Ka2_uuWdIDAt9q_1qAc-mCF-bQWUWaOGHW_rRGno_uhRh1MPb7mxI5wIIFMaf-i8d4drZgaSQu_NIH3EeRlzX0nNWcJjAj9JRdG7rdsl6Up0ANbzL6Co7OFz3J90r7MjU4_trziXwu2r6rWkU
https://www.facebook.com/meteorproukrajinu?__cft__%255B0%255D=AZUZJqC_WII8wZeZWt5ub0gmKvBiP7ilbYv6-UlJvcul7zOrHzkN_cKSSQDpk8AT_EQSExZe_PyBTTwiiGapAaRYOaEG8CFW8bnCZCf_XX7Yyxw-Snvvg-WvQb06rOlO4wQArxg-BWd-NVJD4Tq1hcXfNU10EExYC2FOi2zhQ3szTTPOc9woPo7kyLVKWKyoLb4
https://www.drevoprozivot.cz
https://www.facebook.com/CheironTabor?__cft__%255B0%255D=AZVNH6BjrS1dtCaVJP8TE7biymToThKpKf5E9M5zEe38jxetuaj-OiUdri7cjyNmBKEYOao8vr7vXz1eQNXdM5bWvorAQIJQPRTfrb1AK_alT14Rx8OZOgJP826nKO4KRGTNCBd1bYIE6NI84y9IW4YTW447zm1FcafTBNaHaq-Xjd7lzpBjrZH5Ho-mGarfZ5s
https://www.facebook.com/nautis.cz?__cft__%255B0%255D=AZVgncpLpj5DxhgjQlSPb2PsWhCsMRZn_GqEa5yqgZv9kPsjtmb95YCZLb7ng5EUZFl0sTLN_aGKAQZsEUy9_YGRMrEtxFOVVkBtYpuzs3PIO_mxs8uscSjlAGox3MDHm2zBJUiFtyqqDMkJLb_dppeCMU1G5eeupe0XbVOM8HzcyEnjjtsT7zXqWe-zlwb9WgI
https://www.facebook.com/nautis.cz?__cft__%255B0%255D=AZVgncpLpj5DxhgjQlSPb2PsWhCsMRZn_GqEa5yqgZv9kPsjtmb95YCZLb7ng5EUZFl0sTLN_aGKAQZsEUy9_YGRMrEtxFOVVkBtYpuzs3PIO_mxs8uscSjlAGox3MDHm2zBJUiFtyqqDMkJLb_dppeCMU1G5eeupe0XbVOM8HzcyEnjjtsT7zXqWe-zlwb9WgI


3.  Reference a mediální výstupy za rok 2022
objevují vyjímečné či hůře obsaditelné 
nabídky spoluprací s konkrétními nezisko-
vými organizacemi.

Zakladatelka a výkonná ředitelka Vero-
nika Procházková byla hostem ve vysílání 
brněnského Radia R, hovořila na pane-
lové diskuzi týkající se dobrovolnictví
v rámci konference JobNEST a vystoupila 
na panelové diskuzi konference s názvem 
Dobrovolnictví v Kraji Vysočina. Citace 
Veroniky se objevily v diáři Opatruj.se 
na rok 2022, z jehož prodeje šlo 10% 
organizaci věnující se duševnímu 
zdraví Nevypusť duši.

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 dob-
rovolníků i neziskových organizací, kte-
rým byla poskytnuta naše pomoc. Průběžné 
zprávy o naší činnosti prezentujeme taktéž 
na síti LinkedIn. 

Komunikaci s neziskovými organiza-
cemi i dobrovolníky zapsanými v naší 
databázi pravidelně udržujeme zasílá-
ním newsletterů, ve kterých informu-
jeme jak o aktuálním dění, tak se zde

V roce 2022 jsme se stali členy KOUS Vyso-
čina, koordinačního uskupení neziskových 
organizací v Kraji Vysočina. Zároveň jsme 
se stali aktivními členy pracovní skupiny 
pro dobrovolnictví Kraje Vysočina. 

V posledním kvartálu roku 2022 se nám 
podařilo úspěšně dokončit jednání s něko-
lika firmami a získat štědré finanční dary, 
které ve velké míře pomohou fungování 
HERO CLANu. Děkujeme.

V roce 2022 byli v týmu HERO CLANu 
stále 4 lovci hrdinů, ač došlo v průběhu 
roku ke změně, kdy z časových důvodů mu-
sel postupně náš tým opustit Pavel Trochta. 
Naopak se nám podařilo najít Žofii Vojáč-
kovou, která se do práce hero huntera vrhla 
po hlavě a za rok 2022 má na svém kontě 
více než dvě desítky propojení neziskových 
organizací s potřebnými dobrovolníky.

V červnu 2022 jsme ve spolupráci s Nada-
cí rozvoje občanské společnosti uspořádali 
pro zástupce neziskových organizací škole-
ní základů natáčení videí a jejich jednodu-
ché postprodukce. Pro velký úspěch máme 
školení na léto 2023 v plánu zopakovat 
v rozšířené verzi. 

https://www.opatruj.se//
https://nevypustdusi.cz
https://www.facebook.com/heroclan.cz
https://www.instagram.com/heroclan.cz/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHYDApiniDSxgAAAYbf6oDIRRST-EiYkmx8rSW-ep9xFy3B0F8wFB2QkedJHHbP9MBE6GNy63pch2ujJtIpO8DfWya8ArtGFYlAfje8gFXx_Rp9Ot_COBSez_S0lIgAfCNew9w=&original_referer=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fcompany%2Fhero-clan
https://www.kous.cz
https://www.kous.cz


I v roce 2022 měl HERO CLAN ve své nabídce Superhrdinské ponožky, které dle 
návrhů designéra Jaroslava Maška vyrobila česká značka we are ferdinand. Taktéž 
pokračoval prodej limitované kolekce kšiltovek Na hlavu. Tato kolekce vznikla spo-
luprací s 10 českými osobnostmi z nejrůznějších oborů, mezi kterými byli např. Pasta Oner, 
Max Habanec, Terezie Kovalová, Veronika Ruppert, Jan Lukačevič a další. Zisky 
z prodeje těchto produktů putují na činnosti spolku HERO CLAN, t.j. každý proda-
ný kus nám pomáhá vyslat dalšího hrdinu dobrovolníka do akce. 

4.  HERO CLAN produkty



5.  Hospodaření za rok 2022



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 2022. 

K datu sestavení výroční zprávy nejsou statutárnímu orgánu spolku známy žád-
né významné následné události, které by ovlivnily výroční zprávu končící 31. 
prosincem 2022. Spolek se řídí platnou legislativou České republiky. 

Praha 14. února 2023

Veronika Procházková     
předsedkyně spolku    

6.  Kontakty


