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Základní informace 
 

Název:   Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,                          

                                       Spolek neslyšících Plzeň, p.s. 

Zřizovatel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,  

                                       Karlínské nám. 12, Praha 

Datum vzniku:  1917 

Právní forma:  pobočný spolek, vedený u MS v Praze oddíl L, vloţka 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: 6 

 2 sociální pracovníci (PS)/tlumočníci ZJ (DPP, DPČ) - neurčitá 

 3 administrativní pracovníci (2 DPP, 1 PS - na dobu určitou) 

 1 uklízečka (DPP) - doba určitá 

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

- Odborné sociální poradenství (ID 7539529) 

o Ambulantní 

- Sociálně aktivizační sluţby pro seniory a zdravotně postiţené 

(ID 5641369) 

o Ambulantní 

o Terénní 

- Tlumočnická sluţba (ID 2096353) 

o Ambulantní 

o Terénní 

 

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

uplynulý rok 2016 byl pro nás velmi časově náročný, neboť bylo nutné 
provést změnu v názvu našeho spolku v souladu se zákonem o spolcích. A 
to se nám přes různé peripetie povedlo splnit. 
 
Nacházeli jsme se v roce, který byl pro nás velmi zásadný z důvodu, ţe nás 
v roce 2017 čeká nesmírná oslava. Náš spolek bude v nadcházejícím roce 
slavit jiţ 100. výročí od svého zaloţení v roce 1917. Veškerá činnost byla 
zaměřena na plánování akcí k tomuto jubileu. 
I přes tuto skutečnost jsme nezapomněli na tradiční akce, které jsou 
zaměřeny na členskou základnu, a hlavně pro děti. jak je jiţ zvykem, 
pořádaly jsme Mezinárodní den dětí a Mikulášskou nadílku, na které byly 
vţdy přítomny děti z MŠ a ZŠ pro sluchově postiţené v Plzni. Opět proběhla 
akce Slyšíme se na ranči, která má za cíl propagaci znakového jazyka na 
veřejnosti. Trénování paměti a poznávací zájezdy.  
 
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat hlavnímu sponzorovi Hypermarketu 
Globus a COOP za podporu akcí pro děti. 
 
Novinkou v letošním roce byla účast na akci Festival porozumění, který 
proběhl v Marián ských Lázních. Zde vystavovaly tři neslyšící fotografky 
svoje fotky s různou tematikou. V rámci LOH pořádal MMP Olympijský park 
v prostorách OC Plaza. Zde jsme zajišťovali tlumočení do znakového jazyka 
při besedách se známými plzeňskými sportovci. 
 
V rámci propagace znakového jazyka můţeme díky finanční podpoře T-
Mobile realizovat projekt Znakovka do škol. Projekt je určen pro děti prvního 
stupně ZŠ. 
 
V neposlední řadě  nadále spolupracujeme s TV ZAK, OSS MMP, 
Plzeňským krajem, státními orgány a Prima Bosch  Fresh festivalem. 
 
Následující rok 2017 bude pro výbor a členskou základnu velmi náročný 
z důvodu různých akcí pořádaných v rámci 100. výročí od svého zaloţení. 
 
Na závěr bych chtěl říct, ţe se budeme nadále snaţit propagovat ţivot 
neslyšících v městě Plzni a Plzeňském kraji. Rád bych poděkoval všem 
státním orgánům a sponzorům, kteří nám pomohli zvládnout uplynulý rok 
2016. 
 
Mgr. Hanzlíček Miroslav 
předseda Spolku neslyšících Plzeň a člen NRZP PK 
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Odborné sociální poradenství 

Poslání: 

Poskytovat sluţby uţivatelům, kteří nejsou schopni svou situaci řešit sami. 

Cílová skupina: 

Osoby se sluchovou vadou, s kombinovaným postiţením, senioři 

Věková skupina: 

Bez omezení 

Cíl: 

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

ve které se nachází uţivatel sluţeb, předávat uţivateli sluţeb vhodnou komunikační formou 

informace o jeho právech a moţnostech vzdělávání 

Identifikátor: 

7539529 

 

 

 

763 kontaktů

- 335 do 15 min

- 428 do 30 min

211 intervencí

- 184 do 60 min

- 13 do 90 min

- 1 do 120 min

- 3 nad 120 min

1 dítě, 53žen, 

56 mužů

Dny vědy a 
techniky

Vzdělávací 
kurzy

•DOZP Stod, 
Nýřany, Kralovice

Propagace

•Plzeňské dny s 
hendikepem

•pexeso

•letáky

Jsme tu s 
vámi

•výstava Mariánské 
Lázně

•Restaurant Kačaba
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Sociálně aktivizační služby 

Poslání: 

Vytvářet příleţitosti uţivatelům sluţby, kteří jsou ohroţeni sociálním vyloučením k zapojení 

do sociálního a kulturního ţivota. 

Cílová skupina: 

Osoby se sluchovou vadou, s kombinovaným postiţením, senioři 

Věková skupina: 

Bez omezení 

Identifikátor: 

5641396 

 

-  „PřeSPo“ – Přednášky pro Sluchově Postiţené 

- Trénování paměti pro osoby se sluchovým postiţením seniorského věku 

- Poznej svůj kraj 

- Neleníme 

- Slyšíme se na ranči?... 

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

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

- Olympijský park Plzeň 2016 

- Bosh Fresh Festival 

- Animáček 

- Poslouchej, znakuji 

- Pietní akty 

- Sportovní akce 

- Klub ţen a seniorů 

 

 

 

  

ter:

186 klientohodin

63 dětí, 69 žen, 73 
mužů

amb:

1829 kontaktů
870 intervencí

122skupinových 
klientohodin     
9 dětí, 87 žen, 
109 mužů



Str. 05 
 Výroční zpráva 2016 

   

 

Tlumočnická služba 

Poslání: 

Poskytuje sluţby uţivatelům, kteří jsou ohroţeni 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 záleţitostí 

Identifikátor: 

2096353 

 
 

 

Převod neproplacených hodin z roku 2015/2016 300 hodin 

terénní:

- 33 do 15 min

- 80 do 30 min

- 98 do 60 min

- 128 do 90 min

- 51do 120 min

- 54 nad 120 min

6 dětí, 46žen, 
55 mužů

ambulantní: 

-  432 do 15 min 

- 133 do 30 min 

- 5 do 60 min 

- 1 do 90 min 

- 3 do 120 min 

- 0 nad 120 min 

1 dítě, 37 žen,  

36 mužů, 
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kapesní a nástěnný kalendář

omalovánky

samolepky

odznáčky

Propagace 
 

 

 

 

 

 

 

 

kapesní a nástěnný 

kalendář 

samolepky a 

omalovánky 

 

odznáčky 
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Významné aktivity 

  

Den seniorů  

 

Zahájení výstavy v rámci 

Festivalu porozumění 

Pietní akty – březen, květen, 

říjen 

Bosh Fresh festival 

Plzeň, Praha, 

Pardubice 
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To jsme my…. 
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To jsme my… 
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Další aktivity 
 

 SPOLUPRÁCE S MMP 

o Olympijský park Plzeň  

o Festival světla - 6 osob 

 VÝLETY, ZÁJEZDY 

o Atom muzeum - 35 osob 

o Velhartice/Rabí - 30 osob 

o Vodárna - 19 osob 

o Nýřany (panenky) - 7 osob 

o IZS - 127 osob (4 přednášky) 

o Čistá Plzeň - 22 osob 

o Plzeň v proměnách - 17 osob 

 AKCE PRO DĚTI 

o Den dětí - 27 dětí + doprovod 

o Mikulášská nadílka - 56 dětí + doprovod 

o Animace - 5 dětí 

 MUZEA, VÝROBNY, FETIVALY 

o Festival porozumění - 11 osob 

o Rodas - 23 osob (2x) 

 KURZY 

o Trénování paměti - 9 osob 

o Přednášky - 32 osob 

 PRO VEŘEJNOST 

o Slyšíme se na ranči? 

o Poslouchej, znakuji 

o Bosch Fresh Festival 

o Dny vědy a techniky 

o Šikovné ruce 

 OSTATNÍ 

o Sport, Minigolf - 40 osob, běhy, MDŢ, Den otců, konference 



Str. 11 
 Výroční zpráva 2016 

   

 

Přehled nákladů a výnosů v roce 2016 

Náklady   

Spotřeba materiálu – režie 44.890,00 
Spotřeba materiálu - hygienické 
potřeby 

1.468,80 

Spotřeba materiálu - odborná 
literatura 

790,00 

Spotřeba materiálu – ceny 16.063,00 
Spotřeba DHIM 5.669,00 
Spotřeba energie – elektrika 19.134,00 
Spotřeba energie – plyn 5.668,96 
Cestovné 7.577,00 
Náklady na reprezentaci 4.337,00 
Ostatní služby - režie 146.878,00 
Ostatní služby - školení a kurzy 11.520,00 
Ostatní služby - svoz 1.806,00 
Ostatní služby - právní a 
ekonomické 

45.436,00 

Ostatní služby - spoje 27.186,00 
Ostatní služby - TV 1.620,00 
Ostatní služby - Nájem 42.120,00 
Ostatní služby - vodné, stočné 31.555,00 
Mzdové náklady 452.471,00 
Mzdové náklady - DPP 209.275,00 
Zákonné soc. pojištění - SZ 113.122,00 
Z8konné soc. pojištění  - ZP 40.726,00 
Ostatní daně a poplatky 60,00 
Ostatnín pokuty a penále 47,10 
Jiné ostatní náklady - banka 2.829,81 
Jiné ostatní náklady - pojištění 6.513,00 
Daň z příjmu - daň z úroků 34,33 
CELKEM 1.238.797,00 
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Výnosy   

Tržby z prodeje služeb 1.200,00 
Tržby z prodeje služeb - pronájem 2.700,00 
Tržby za prodané zboží 520,00 
Úroky 180,75 
Přijaté příspěvky FO 893,00 
Přijaté příspěvky PO, nadace 33.000,00 
Členské příspěvky 10.850,00 
Plzeňský kraj 713.104,00 
Plzeň statutární město 406.000,00 
Plzeň - MO 70.211,00 
CELKEM 1.238.658,75 

Zpracováno: H-Consulting  

        ZTRÁTA - 138,25  
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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 
člen NRZP PK 

 Kristýna Voříšková 

Mgr. 

Telefon 602 616 785 

voriskova@snplzen.cz 

sociální pracovnice 
tlumočnice ZJ 

    

    

Informace o společnosti 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,       
Spolek neslyšících Plzeň, p.s. 

Tylova 405/14 

Telefon 602 616 785  

www.snplzen.cz 
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