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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 - předseda 

Výbor: Miroslava Volejníková – místopředsedkyně 

Hana Jonášová - pokladník 

Působnost: Plzeňský kraj 

Počet zaměstnanců: 3  

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

- Odborné sociální poradenství  

o Ambulantní 

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 

o Ambulantní 

o Terénní 

- Tlumočnická služba 

o Ambulantní 

o Terénní 

 

  

 

  

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, 

 

máme za sebou rok, který byl velmi nabitý politickými událostmi a společenskými akcemi. 

Největší změna nás čekala v oblasti názvu, kde se změnil název zapsaný spolek na 

pobočný spolek. 

 Nacházeli jsme se v roce, kdy Plzeň byla zvolena Evropským hlavním městem kultury. Již 

samotná tato velkolepá akce na území města se odrazila i na činnosti našeho spolku. Díky 

navázané spolupráci s EHMK jsme zajistili tlumočení slavnostního zahájení a dalších 

veřejných akcí vhodných pro neslyšící a sluchově postižené osoby. 

Další velkou akcí byla účast na Mini-Plzeň 2015, která proběhla pro děti od 8 – 15 let. Zde 

jsme širokou veřejnost seznamovali s mateřským jazykem neslyšících, znakovým jazykem. 

Největší úspěch jsme sklidili s tvorbou pexesa se znakovým jazykem, které si dělaly děti 

samy a letáky pro zdravotníky v rámci projektu Dokážeme se domluvit?, financovaného 

především ze zdrojů MZ  

Samozřejmě, že jsme nezapomněli na tradiční akce, které již děláme několik let. Patří sem 

Mezinárodní den dětí, Kurz trénování paměti, Slyšíme se na ranči, Aneb s čerty nejsou žert 

a také tradiční Mikulášská nadílka pro děti. Zde musíme opět poděkovat našemu sponzorovi 

Hypermarketu Globus za podporu této akce pro děti. 

V neposlední řadě  nadále spolupracujeme s TV ZAK, OSS MMP, Plzeňským krajem, 

státními orgány a Prima Fresh festivalem. 

Následující rok 2016 bude pro výbor velmi náročný, neboť bude muset připravovat akce, 

které budou směřovat ke 100. výročí založení Spolku neslyšících Plzeň v roce 2017. 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že se budeme nadále snažit propagovat život neslyšících 

v městě Plzni a Plzeňském kraji. Rád bych také poděkoval všem státním orgánům a 

sponzorům, kteří nám pomohli zvládnout uplynulý rok 2015. 

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 

 

 

RoPoV

•Rovné 
příležitosti pro 
všechny 

•ZČU

Vybavení 
půjčoven 

•kompenzační 
pomůcky pro 
sluchově 
postižené

Propagace

•Plzeňské dny s 
hendikepem

•pexeso

•letáky

Znakový 
jazyk ve 

světě

•výstava

•Restaurant 
Kačaba

899 kontaktů

- 399 do 15 min

- 500 do 30 min

211 intervencí

- 180 do 60 min

- 29 do 90 min

- 2 do 120 min

3 děti, 60 žen, 

59 mužů
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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 

 

-  „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 

- EHMK 2015 

- Mini-Plzeň město dětí 

- Animáček 

- Pietní akty 

- Sportovní akce 

- Klub žen a seniorů 

 

 

 

 

  

ter:

173 klientohodin

62 dětí, 69 žen, 51 
mužů

amb:

228 skupinových 
klientohodin

průměrně: 

90 žen, 71 mužů
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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 

 
 

 

 

257hodin v TERÉNU - NEPROPLACENO 

Pietní 
akty

Prima 
Fresh 

festival

Zprávy 
TV 

ZAK

EHMK 

2015

další...

terénní - 957 
hodin:

- 28 do 15 min

- 125 do 30 min

-156 do 60 min

-173 do 90 min

- 38 do 120 min

- 65 nad 120 min

6 dětí, 51 žen, 58 
mužů

ambulantní: 

-  402 do 15 min 

- 116 do 30 min 

- 15 do 60 min 

- 1 do 90 min 

- 1 do 120 min 

- 1 nad 120 min 

39 žen, 41 mužů 
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kapesní a nástěnný 
kalendář

letáky

pexeso

papírová taška

Propagace 
 

 

 

 

 

 

 

 

kapesní a nástěnný 

kalendář 

PEXESO 

 

letáky (5x Dokážem se 

domluvit? a 1x o 

službách organizace 
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Významné aktivity 

  

Plzeňské dny s hendikepem 

 

Konference ZČU v rámci 

projektu RoPoV 

Pietní akty – březen, květen, říjen 

Prima Fresh festival 

Plzeň, Praha 
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To jsme my…. 
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To jsme my… 
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Spolupráce s EHMK 2015

•Procházky Bory, Lochotín  - 30 osob

•Festival světla - 12 osob

Výlety, zájezdy

•Atom muzeum - 40 osob

•Tachov, Svojšín - 17 osob

•Synagoga - 25 osob

•Mariánské lázně - 4 osoby

Akce pro děti

•Den dětí ve West parku - 17 dětí + doprovod

•Mikulášská nadílka - 62 dětí, 65 doprovod

•Animace - 8 dětí

Muzea, galerie...

•Muzeum knihtisku a knihy - 13 osob

•G. Lindaur - Maurové - 6 osob

•Beseda s Leou Vivot - 12 osob

Kurzy

•Trénování paměti - 11 osob

•Míchání koktejlů - 8 osob

•Přednášky - průměrně 38 osob

Pro veřejnost

•Mini-Plzeň

•Slyšíme se na ranči?

Ostatní

•Techmania - 40 osob

•Minigolf - 30 osob

Další aktivity 
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Přehled nákladů a výnosů v roce 2015 

Náklady   

Spotřeba materiálu - režie 22349,- 
Spotřeba materiálu - ceny 6270,- 
Spotřeba DHIM 51153,- 
Spotřeba energie - elektrika 16582,- 
Spotřeba energie - plyn 21340,- 
Opravy a udržování - 
Cestovné 10730,- 
Náklady na reprezentaci 551,- 
Ostatní služby - režie 114026,- 
Ostatní služby - školení a kurzy 16313,- 
Ostatní služby - svoz 1780,- 
Ostatní služby - právní a ekonomické 37644,- 
Ostatní služby - spoje 24602,- 
Ostatní služby - TV 1620,- 
Ostatní služby - Nájem 42120,- 
Ostatní služby - vodné, stočné 27160,- 
Mzdové náklady 355059,- 
Mzdové náklady - DPP 151950,- 
Zákonné soc. pojištění 122558,- 
Ostatní daně a poplatky 596,- 
Ostatnín pokuty a penále 6684,- 
Jiné ostatní náklady - banka 4251,93,- 
Jiné ostatní náklady - pojištění 6369,- 
Jiné ostatní náklady – ZČU – nevrácené 9590,48,- 
Jiné ostatní náklady - zaokrouhlední 0,06,- 
Daň z příjmu - daň z úroků 49,27,- 
CELKEM 1 051 347,74 
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Výnosy   

Tržby z prodeje služeb, pronájem 22100,- 
Úroky 239,5,- 
Jiné ostatní výnosy 169,- 
Přijaté příspěvky FO 3961,- 
Přijaté příspěvky PO, nadace 30573,- 
Členské příspěvky 9400,- 
MPSV 446486,- 
MZČR 15000,- 
Plzeňský kraj 48207,- 
OSS MMP 310000,- 
MMP - sport 15000,- 
MMP – kultura 15000,- 
MO Plzeň 4 12040,- 
MO Plzeň 3 12500,- 
MO Plzeň 2 10000,- 
MO Plzeň 1 13500,- 
ZČU - ROPOV 77559,- 
CELKEM 1 041 734,50 

Zpracováno: H-Consulting  

        ZTRÁTA - 9 613,24  
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Děkujeme dárcům a sponzorům  
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Kontaktní informace 
Pracovníci: 

 Miroslav Hanzlíček 

Mgr. 

Telefon 776 038 463 

mhanzlicek@snplzen.cz 

předseda organizace 
sociální pracovník 
soudní tlumočník ZJ 

 Kristýna Voříšková 

Mgr. 

Telefon 602 616 785 

voriskova@snplzen.cz 

sociální pracovnice 
tlumočnice ZJ 

    

    

Informace o společnosti 
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 

Tylova 405/14 

Telefon 602 616 785  

www.snplzen.cz 
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