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Spolek neslyšících Plzeň se představuje 
 

Zřizovatel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Karlínské nám. 12, Praha 

Datum vzniku:  1917 

Právní forma:  pobočný spolek, vedený u MS v Praze oddíl L, vložka 50016 

Sídlo:   Tylova 405/14, Plzeň 301 00 

Kontakt: 602 616 785 / 776 038 463 / spolek@snplzen.cz / www.snplzen.cz 

Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Hanzlíček 

Výbor: Miroslava Volejníková, Hana Jonášová 

Působnost: Plzeňský kraj 

Počet zaměstnanců: 5 (z toho 2 záskok za mateřskou dovolenou) 

Oblast činnosti: sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. 

- Odborné sociální poradenství  

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 

- Tlumočnická služba 

 

  

 

 

 

HISTORIE:

1917 - založení OUL

1922 - vlastní dům

1945 - zničení budovy 
při bombardování

1992 - Škroupova ul.

2006 - Tylova ul.

mailto:spolek@snplzen.cz
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Slovo předsedy 
Vážení přátelé, milí kolegové, ctění sponzoři, 

nacházíme se v období, kdy musíme provádět bilancování naší činnosti za uplynulý rok 

2014. Konstatujeme, že uplynulý rok nám přinesl hodně nových podnětů, které se musely 

ihned řešit. Jednalo se o zajištění zápisu jako pobočný spolek pak SNN v ČR a dále tak jak 

je již každoročně konstatováno, nastala finanční otázka. 

V roce 2014 byla naše aktivita zaměřena hlavně na jednání se zástupci Plzeň 2015 s cílem 

pokračovali se zapojením  do života v městě Plzni a v Plzeňském kraji. Nemalou míru 

pozornosti jsme upřeli na naše  nejmenší neslyšící děti, popř, na slyšící děti neslyšících 

rodičů (CODA).  

Nezapomínáme ani na naše starší členy – seniory a uspořádali jsme pro ně řadu přednášek 

v rámci projektu „PřeSPo" nebo  Kurz trénování paměti, který si přihlášení účastníci velmi 

oblíbili. Také nesmíme zapomenout připomenout, že se uskutečnil zájezd do Kladrub a 

Manětína. 

Našim cílem je také prezentace na veřejnosti pro širokou veřejnost  a v hodnotícím roce to 

byla akce na Ranči Šídlovák s názvem „Slyšíme se na ranči? Aneb ať žijí rytíři. Opět se 

jednalo o akci, kde hlavním cílem byla integrace neslyšících a ukázka toho, že tlumočení na 

akci není na překážku.  

Velkým úspěchem naší organizace bylo navázání spolupráce s panem Jiráskem, který je 

pořadatelem akce Apetit festival. Na této akci byli tlumočeni do znakového jazyka vybraní 

kuchaři, aby se i neslyšící mohli této události zúčastnit. Také se nám povedlo navázat 

spolupráci s pořadateli Plzeň 2015, kde naše organizace garantuje sekci neslyšících. 

Spolupráce s TV ZAK opět ve sledovaném roce pokračovala a to díky velkému pochopení 

MMP, odboru sociálních služeb. Díky pochopení měli neslyšící jak v Plzeňském, tak i 

Karlovarském kraji možnost sledovat týdenní přehled nejzajímavějších události z krajů. 

Pár slov na závěr. Cílem naší organizace je zapojit ve větší míře neslyšící do dění v našem 

městě a také v Plzeňském kraji. Snažíme se, aby veřejné akce byly tlumočeny do 

znakového jazyka. Rádi bychom nadále spolupracovali se státními i městskými orgány a 

také s organizacemi, které chápou potřebu neslyšících v získávání informací. Jménem 

spolku chci všem zúčastněným poděkovat za pomoc a podporu naší organice. 

Mgr. Hanzlíček Miroslav  
předseda Spolku neslyšících Plzeň  
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Odborné sociální poradenství 

Poslání: 

Poskytovat služby uživatelům, kteří nejsou schopni svou situaci řešit sami. 

Cílová skupina: 

Osoby se sluchovou vadou, s kombinovaným postižením, senioři 

Věková skupina: 

Bez omezení 

Cíl: 

Zabránit sociálnímu vyloučení sluchově postižených, hledat optimální řešení osobní situace, 

ve které se nachází uživatel služeb, předávat uživateli služeb vhodnou komunikační formou 

informace o jeho právech a možnostech vzdělávání 

Identifikátor: 

7539529 

Aktivity: 

Projekty: 

- ROPOV 

- Vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením 

 

 

 

  

829 kontaktů
- 370x do 15 min

- 459x do 30 min

112 intervencí

- 100x do 60 min

- 12x do 90 min

62 mužů, 59 žen, 

4 děti
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Sociálně aktivizační služby: 

Poslání: 

Vytvářet příležitosti uživatelům služby, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením k zapojení 

do sociálního a kulturního života. 

Cílová skupina: 

Osoby se sluchovou vadou, s kombinovaným postižením, senioři 

Věková skupina: 

Bez omezení 

Identifikátor: 

5641396 

Aktivity: 

Projekty/kurzy: 

- „PřeSPo“ – Přednášky pro Sluchově Postižené 

- Trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku 

- Poznej svůj kraj 

- Slyšíme se na ranči?... 

- Den dětí pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů 

- Mikulášská nadílka pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů 

- Sportovní akce 

- Oživené prohlídky 

- Klub žen a seniorů 

- Integrovaný záchranný systém - prohlídka prostor  

3600 kontaktů

88 mužů, 92 žen

77 dětí
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Tlumočnická služba 

Poslání: 

Poskytuje služby uživatelům, kteří jsou ohroženi komunikační bariérou 

Cílová skupina: 

Osoby se sluchovou vadou 

Věková skupina: 

Bez omezení 

Cíl: 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Identifikátor: 

2096353 

Aktivity: 

Tlumočené akce: 

- Den mobility 

- Apetit festival 

- Pietní akty (březen, květen, říjen) 

- Zprávy na TV ZAK 

- Festival na konci léta (o. s. Ty a Já) 

 

 

 

 

 

 

odtlumočeno:

700 hod.

neproplaceno:

30 hod.

46 mužů, 39 žen,

7 dětí
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Aktivity 1.část 
  

  

  

  

„PřeSPo IV.“ 

11 přednášek 

422 osob 

Trénovánípaměti 

5 částí, 11 osob  

 

Poznej svůj kraj 

33 osob 

Slyšíme se na ranči? 

Aneb ať žijí rytíři. 

250 veřejnost, 70 neslyšících 

 

 

 

Den dětí. 

21 rodičů, 17 dětí 
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Aktivity 2.část 
 

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka 

72 dětí, cca 100 dospělých 

1 Mikuláš, Anděl, Čertí babička 

Den mobility 

Plzeň, Brno, HK 

Pietní akty – březen, květen, říjen. 

Apetit festival 

Plzeň, Pardubice 
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Přehled nákladů a výnosů v roce 2014 

Náklady   

Spotřeba materiálu - režie 11 518,00 
Spotřeba materiálu - ceny 13 554,60 
Spotřeba DHIM 4 587,00 
Spotřeba energie - elektrika 21 504,08 
Spotřeba energie - plyn 22 931,26 
Opravy a udržování 1 150,00 
Cestovné 7 572,00 
Náklady na reprezentaci 62,00 
Ostatní služby - režie 89 375,00 
Ostatní služby - školení a kurzy 14 575,00 
Ostatní služby - svoz 1 780,00 
Ostatní služby - právní a ekonomické 31 745,00 
Ostatní služby - spoje 21 929,00 
Ostatní služby - TV 1 620,00 
Ostatní služby - Nájem 42 120,00 
Ostatní služby - vodné, stočné 33 034,00 
Mzdové náklady 423 758,00 
Mzdové náklady - DPP 152 655,00 
Zákonné soc. pojištění 144 072,00 
Ostatní daně a poplatky 330,00 
Jiné ostatní náklady - banka 3 897,00 
Jiné ostatní náklady - pojištění 6 600,00 
Daň z příjmu - daň z úroků 11,36 
CELKEM 1 050 380,30 

 

Výnosy   

Tržby z projede služeb, pronájem 3 630,00 
Úroky 52,80 
Přijaté příspěvky 9 793,00 
Dary 9 999,60 
Členské příspěvky 9 800,00 
MPSV 365 000,00 
Plzeňský kraj 41 831,00 
OSS MMP 325 000,00 
MMP - sport 25 000,00 
MO Plzeň 4 7 000,00 
MO Plzeň 3 19 500,00 
MO Plzeň 2 14 000,00 
MO Plzeň 1 5 000,00 
ZČU - ROPOV 223 353,79 
CELKEM 1 058 960,19 

Zpracováno: H-Consulting  

        ZISK 8 579,89 
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Děkujeme dárcům a sponzorům  
 

 

 

Další: 

IKEA 

Řeznictví Šůsovi  

ZČU - projekt ROPOV 
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Kontaktní informace 
Pracovníci: 

 Miroslav Hanzlíček 

Mgr. 

Telefon 776 038 463 

mhanzlicek@snplzen.cz 

 Kristýna Voříšková 

Mgr. 

Telefon 602 616 785 

voriskova@snplzen.cz 

    

    

Informace o společnosti 
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 

Tylova 405/14 

Telefon 602 616 785  

www.snplzen.cz 
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