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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 

Karel Kestler - revizor 

Působnost: Plzeňský kraj 

Počet zaměstnanců: 5 

 2 sociální pracovníci (PS) 

2 tlumočník znakového jazyka (PS, DPP) 

 1 administrativní pracovníci (PS) 

 1 uklízečka (DPP)  

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, Terénní 

- Tlumočnická sluţba (ID 2096353) 

o Ambulantní, 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 

 

Váţení přátelé, milí kolegové a ctění sponzoři, 

 

máme za sebou rok 2017, který byl pro naši neziskovou organizaci velmi 

hektický. Slavili jsme 100. výročí od svého zaloţení, coţ plně zaměstnalo 

většinu našich členů. 

 

V tomto jubilejním roce jsme se snaţili co nejvíce přiblíţit náš Spolek 

veřejnosti včetně našich sluţeb. Současně našim cílem bylo provádět 

propagaci sluchové vady jak ve školních zařízeních, tak i na veřejnosti. 

Musím konstatovat, ţe díky projektu „Znakovka do škol“ se cíl propagace 

povedl realizovat. Velký podíl na propagaci Spolku a naši členské základny 

měla výstava 100. výročí Spolku neslyšících Plzeň, která proběhla v letních 

měsících v prostorách mázhausu plzeňské radnice.  V neposlední řadě opět 

proběhla akce „Slyšíme se na ranči?“..., kde je našim cílem pořádat akce, 

které jsou určeny pro veškerou populaci bez ohledu na zdravotní stav. 

 

Při všem tomto shonu jsme neopomněli provádět akce určené pro naše děti. 

A tak jiţ tradičně proběhl Mezinárodní den dětí a Mikulášská nadílka. Na tyto 

akce zveme i sluchově postiţené děti ze školy pro neslyšící v Plzni. 

 

V rámci spolupráce se podílíme na Festivalu porozumění, který probíhá vţdy 

v měsíci květnu v Mariánských Lázních. Konec letních měsíců nás vţdy 

zastihne na Dnech vědy a techniky, které pořádá ZČU v Plzni a pak Festival 

na konci léta, který pořádá nezisková organizace Ty a Já. 

 

Během roku se podílíme na zajištění tlumočnických sluţeb na akci Prima 

Bosh  Fresh Festival, Sportmanie, TV ZAK, OSS MMP a Plzeňským krajem. 

 

Vyzdvihnout musím i ocenění cen Anděl 2017, které uděluje Magistrát města 

Plzně, odbor sociálních sluţeb. Naše organizace proměnila nominace ve 

všech kategoriích do kterých se přihlásila. Celkem 5 dobrovolníků, L. 

Findejsová, M. Hanzlíček st., H. Jonášová, O. Jiříčková, M. Volejníková, 

obdrţeli cenu Anděl 2017 za dobrovolnickou činnost v sociálních sluţbách, 

Mgr. K. Voříšková byla oceněna v kategorii Andělské ruce za projekt 

„Znakovka do škol“ a hlavní cena Zlatý Anděl připadl mé maličkosti, za 

celoţivotní práce pro sluchově postiţené. 
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Na závěr bych chtěl poděkovat všem státním orgánům za finanční podporu. 

Sponzorům patří velké díky při zajištění finanční a materiální podpory pro 

naše projekty. Zejména pak na projekt „Znakovka do škol“. Díky všem se 

nám podařilo zvládnout rok 2017. 

 

Mgr. Miroslav Hanzlíček 

předseda Spolku neslyšících Plzeň a člen NRZP PK 
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Dny vědy a 
techniky

Vzdělávací 
kurzy

•AKREDITOVANÉ 
KURZY

Propagace

•PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

•ŠIKOVNÉ RUCE

•FESTIVAL NA KONCI LÉTA

100. VÝROČÍ

•VÝSTAVY

•MEZINÁRODNÍ DEN

•SLYŠÍME SE NA RANČI?

•a další

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 

 

 

 

1292kontaktů

252 ntervencí

10 klientohodin

2 děti, 55 žen, 

58 mužů
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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 

- 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 

- Výstava v Mázhausu a v Café Kačaba 

- Mezinárodní den neslyšících 

- Dny vědy a techniky 

- Festival na konci léta 

- Šikovné ruce 

- Sportmania 2017 

- Bosh Fresh Festival 

- 3D tiskárna pro děti 

- Znakovka do škol 1. a 2. ročník 

- Pietní akty 

- Sportovní akce 

- Klub ţen a seniorů  

ter:

176 klientohodin

amb:

1759 kontaktů
850 intervencí

176 skupinových 
klientohodin   

64 dětí, 126 žen, 
150 mužů
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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 - 2017 450 hodin 

6 dětí, 50 žen, 56 mužů 

pietní akty

Sportmania

2017

Zprávy na 
TV ZAK

Bosh fresh 
festival

výlety, 
přednášky, 

zájezdy
terénní:

- 58 do 15 min

- 156 do 30 min

- 119 do 60 min

- 171 do 90 min

- 41 do 120 min

- 71 nad 120 min
ambulantní: 

-  411 do 15 min 

- 71 do 30 min 

- 6 do 60 min 

- 1 do 90 min 

- 2 do 120 min 

- 3 nad 120 min 
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kapesní a nástěnný kalendář

slovník, pexeso

propisky

hrnečky, tašky

Propagace 
 

 

 

 

 

  

 

logo oslav 

100 . výročí 

odznáčky 
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Významné aktivity 

  

tlumočení akce Voda pomáhá 

 

Festivalu porozumění 
pantomima – pí Volejníková 

Pietní akty – březen, květen, 

říjen 

Bosh Fresh festival 

Plzeň, ČB, Pardubice, 

Liberec 
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To jsme my…. 
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To jsme my… 
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Další aktivity 
 

 SPOLUPRÁCE S MMP 

o Sportmania 

o Festival světla  

o pietní akty 

 VÝLETY, ZÁJEZDY 

o Německo, Ţelezná opona  

o Nepomuk 

o Starý Plzenec – Bohemia Sekt 

 AKCE PRO DĚTI 

o dětí + doprovod 

o Mikulášská nadílka  

o 3D tiskárna – 5 dětí 

 MUZEA, VÝROBNY, FESTIVALY 

o Festival porozumění  

o Rodas 

 KURZY 

o Neleníme 

o PC pro seniory  

 PRO VEŘEJNOST 

o Slyšíme se na ranči? 

o Znakovka do škol 

o Bosch Fresh Festival 

o Dny vědy a techniky 

o Šikovné ruce 

o Festival na konci léta 

o Mezinárodní den neslyšících 

 OSTATNÍ 

Sport, Minigolf - 40 osob, běhy, MDŢ, Den otců, konference  
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ZNAKOVKA DO ŠKOL 
 

Cíl: zvýšit u dětí na 1. stupni ZŠ povědomí o formách komunikace se 

sluchově postiţenými dětmi a to hravou a zábavnou formou. Při 2. ročníku 

pak i u dětí na 2. stupni a v Plzeňském kraji 

Termíny: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2017 a 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018  

Doprovodné aktivity: 

 vydání slovníku znakového jazyka 

 minikurzy znakového jazyka pro děti 

 minidílna 

 pohádky pro děti tlumočené do znakového jazyka 

 nacvičení pohádky 

 spuštění webu „znakovka do škol 2“ 

 znakovkadoskol.snplzen.cz 

 

Donátoři:  

Realizační tým: 

Mgr. Kristýna Voříšková 

Mgr. M. Hanzlíček 

Miroslava Volejníková 

 

Spolupráce: 

Petr Šrédl – grafik 

ZŠ Martina Luthera v Plzni  
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100. výročí 

 

Rok 2017 odešel a s ním i slavnostní rok, kde jsme oslavovali 100. výročí 

vzniku našeho spolku. Roku, kdy se nám podařilo hodně akcí zaměřených 

na ţivot neslyšících a propagaci naší organizace v Plzni. To, ţe jsme vydrţeli 

aţ do tohoto krásného kulatého jubilea je zásluha všech členů i bývalých, ţe 

se mají chuť stále setkávat mezi sebou. Nemalou měrou se na tom podílely 

všechny výbory, které ve spolku po celou dobu existence dodrţovaly 

základní směr činnosti spolku od zaloţení spolku v roce 1917. Děkujeme 

všem. 

Termín oslav: 1. 1. 2017 – 31. 12. 

2017  

Doprovodné aktivity oslav: 

Den dětí 

Slyšíme se na ranči? 

Výstava v Mázhausu 

Mezinárodní den neslyšících 

Společenské odpoledne pro členy a 
posléze i nečleny 
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Přehled nákladů a výnosů v roce 2017 

Náklady   

Spotřeba materiálu – režie 62.843,52 
Spotřeba materiálu – režie 2.093,00 
Spotřeba materiálu - odborná 
literatura 

34.131,00 

Spotřeba materiálu – ceny 21.148,00 
Spotřeba DHIM 5.499,00 
Spotřeba energie – elektrika 17.964,00 
Spotřeba energie – plyn 17.560,48 
Cestovné 6.914,00 
Náklady na reprezentaci 2.048,00 
Ostatní služby - režie 225.312,30 
Ostatní služby - školení a kurzy 2.600,00 
Ostatní služby - svoz 1.854,00 
Ostatní služby - právní a 
ekonomické 

43.379,00 

Ostatní služby - spoje 27.331,60 
Ostatní služby - TV 1.620,00 
Ostatní služby - Nájem 42.120,00 
Ostatní služby - vodné, stočné 34.027,00 
Mzdové náklady 782.177,00 
Mzdové náklady - DPP 59.100,00 
Zákonné soc. pojištění - SZ 195.546,00 
Z8konné soc. pojištění  - ZP 70.395,00 
Ostatní daně a poplatky 2.000,00 
Ostatnín pokuty a penále 6.213,30 
Jiné ostatní náklady - banka 2.032,32 
Jiné ostatní náklady – zák. poj. 
Kooperativa 
Jiné ostatní náklady – pojištění 

2.783,00 
 

3.571,50 
Zaokrouhlení 
Daň z příjmu - daň z úroků 

1,01 
10,69 

CELKEM 1.672.274,72 
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Výnosy   

Tržby z prodeje služeb 31.655,00 
Tržby z prodeje služeb - pronájem 600,00 
Tržby za prodané zboží 540,00 
Úroky 56,27 
Přijaté příspěvky FO 10.000,00 
Přijaté příspěvky PO, nadace 120.510,00 
Členské příspěvky 10.150,00 
Plzeňský kraj 1.046.236,00 
Plzeň statutární město 377.052,00 
Plzeň - MO 60.450,02 
CELKEM 1.657.249,29 

Zpracováno: H-Consulting  

       ZTRÁTA - 15.025,43 
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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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