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Naše poslání
Jsme dobročinná organizace hledající nové
potenciální dárce kostní dřeně. Ruku v ruce s tím
jde také naše snaha o zlepšení veřejného
povědomí o tomto tématu.



O nás
Projekt NÁBOR HRDINŮ vznikl na jaře 2019, kdy jsme
uspořádali naši první náborovou akci po onemocnění
leukémií naší blízké kamarádky. Od té doby jsme
navštívili desítky měst, festivaly, firmy i školy.

Na akcích jsme dosud zapsali do registru téměř 1600
nových potenciálních dárců. Tím jsme statisticky
pomohli zachránit 13 lidských životů.

Na náborových akcích nabízíme lidem vstup do
registru dárců kostní dřeně bez nutnosti další
návštěvy nemocničního zařízení a v časovém
intervalu tak, abychom vyšli vstříc lidem pracujícím
do odpoledních hodin či na směny.

V červnu 2020 jsme se rozhodli založit spolek a tím
získali právní formu.

Komu pomáháme?
Transplantaci kostní dřeně podstupují pacienti s
akutní či chronickou myeloidní a lymfatickou
leukemií, non-Hodgkinským lymfomem, těžkou
aplastickou anemií, myelomy, vrozené poruchy
krvetvorby, metabolizmu, imunity a dalšími.



Uspořádané náborové akce 2020
01/2020 – Most, Centrum volného času

02/2020 – Jihlava, ART coffee

02/2020 – Dobrovice, Moje Caffee

03/2020 – Praha Vršovice, GHS legal

07/2020 – Nymburk, Charlie‘s coffee & garden

08/2020 – Rumburk, Rumkule 2020

08/2020 – Mladá Boleslav, koncerty kapely Čechomor a Slza

09/2020 – Valečov, Benefiční koncert pro Elišku

09/2020 – Solnice, kulturní dům ve spolupráci se ŠKODA Auto

09/2020 – hrad Okoř, rytířské slavnosti

09/2020 – Kosmonosy, soutěž SDH

10/2020 – Brandýs n. Labem, kavárna Dvě vrány

Náborová sezóna 2020 byla velmi ovlivněna epidemií koronaviru, kdy byla většina hromadných akcí zrušena a

setkávání mezi lidmi velmi omezeno. Přesto jsme zapsali 494 nových hrdinů do ČNRDD.





Medializace a ocenění
Krátce před porodem byla naše Martina
finalistkou celostátní soutěže Žena regionu
za Středočeský kraj. Získala zde ocenění
hejtmanky SČK za projekt NÁBOR HRDINŮ
a její další dobrovolnické aktivity.

Jihlavský deník
Troška nepohodlí za záchranu života stojí, říká Martina Chmelová

Idnes.cz
Nábor hrdinů jako smysl života. Martina hledá dárce kostní dřeně

TV tývka – videoreportáž
Koncert pro Elišku letos pomáhal na druhou

Celostátní příloha Deníku
Martina Chmelová: Věřím, že když se šíří dobro, tak se k lidem vrací 
zpátky 

Mladoboleslavský deník
Mladoboleslavskému Náboru hrdinů se zapsala Tamara Klusová a 
Marie Doležalová

Spojí se Boleslavsko, aby pomohlo Jankovi v boji s akutní leukémií? 

Boleslavsko se semklo. Nemocnému Jankovi dává naději 70 nových 
dárců

https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/troska-nepohodli-za-zachranu-zivota-stoji-rika-martina-chmelova-20200213.html
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/martina-chmelova-nabor-hrdinu-kostni-dren-darci.A201117_204647_praha-zpravy_mama
https://fb.watch/e6xTRXY-2H/
https://nymbursky.denik.cz/z-regionu/martina-chmelova-verim-ze-kdyz-se-siri-dobro-tak-se-k-lidem-vraci-zpatky-20200301.html
https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/mladoboleslavskemu-naboru-hrdinu-se-zapsala-tamara-klusova-a-marie-dolezalova-20191010.html
https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/spoji-se-boleslavsko-aby-pomohlo-jankovi-v-boji-s-akutni-leukemii-20191217.html
https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/pro-janka-s-leukemii-prisly-desitky-potencionalnich-darcu-20191219.html


Mezi dárce kostní dřeně se na naší akci
zaregistrovala Tamara Klusová, která nás
spolu s manželem Tomášem pozvala
náborovat přímo na jeho koncertech. Byli
jsme dojatí, šťastní a upřímně vděční. Na
koncertech „Klusymfonie“ jsme
zaregistrovali 105 nových hrdinů. Děkujeme,
že můžeme!

Registrací jsme provedli také herečku
Marii Doležalovou, která nám velmi
pomáhá šířit dál myšlenku samotného
dárcovství i nadále. Děkujeme
Marušce za její velkou podporu.



Hospodaření
- v roce 2020 NÁBOR HRDINŮ z.s. neměl žádné zaměstnance ani brigádníky. Všichni se na organizaci i zajištění
náborových akcí podílíme pouze jako dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu.

- výnosy v roce 2020: 44.515,- Kč

Získali jsme firemní grant na pořízení zázemí na venkovní náborové akce a pořízení propagačních materiálů.
Z důvodu coronaviru jsme nemohli uskutečnit všechny plánované akce, proto jsme se dohodli na uplatnění
grantu v roce 2021.

- náklady v roce 2020: 2.890,- Kč (pořízení dvou lavic a stolu na venkovní náborové akce)

63%

37%

Výnosy

přijaté dary grant



Závěr a poděkování
V roce 2019 jsme uspořádali první náborovou akci a vůbec
nás tehdy nenapadlo, že o rok později NÁBOR HRDINŮ získá
právní formu a počet nově zaregistrovaných potenciálních
dárců kostní dřeně na našich akcích dosáhne úžasného
počtu 1600! Statisticky jsme pomohli darovat naději na
život třinácti pacientům.

Pandemie koronaviru bohužel velmi omezila konání akcí,
přesto jsme uspořádali třináct velkých náborů pro širokou
veřejnost a zapisovali i ve firmách.

Srdečně bych chtěla poděkovat všem našim hrdinům, kteří
vstoupili do registru, aby nezištně pomohli zachránit život
někomu neznámému. Stejně tak děkuji všem našim
dobrovolníkům a pomocníkům, kteří ve svém volném čase
tyto zájemce registrují. Moc si vás vážím.

Důležitá pomoc pro nás je i ta finanční, moc všem
podporovatelům, v čele s Alešem Matyáskem, děkujeme!

Martina Chmelová
zakladatelka NÁBORU HRDINŮ


