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Vážení přátelé a ctění sponzoři,

rok od roku je pro nás situace velmi tíživější, i když se snažíme, aby
negativní dopady byly co nejmenší.

Hlavním cílem je zachovat všechny služby, které poskytujeme sluchově
postiženým občanům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou našimi členy.
Jedná se o aktivizační služby, odborné sociální poradenství a v neposlední
řadě tlumočnická služba. I přes negativní dopady jsme pro děti zajistili
Mikulášskou nadílku, na jejichž dárky nám poskytl Lidl sponzorský dar ve
formě balíčků.

Pro naše členy, hlavně z řad seniorů pořádáme různé sociálně aktivizační
služby. Jedná se o přednášky nebo jsme se zúčastnili akce pořádané MMP
OSS nazvané Šikovné ruce. Dále jsme se podíleli na akci Týden komunikace
se SP, zájezdu do Mariánské Týnice a následně pak na zámek Chyše.

Během kalendářního roku se tlumočením podílíme na několika akcích.
Např. Bosh Fresh Festival, filmový festival Jeden svět, který pořádá Člověk v
tísni. Pravidelně tlumočíme akci Sportmanie a pro ZČU akci Letní škola bez
bariér, která má u neslyšících dětí veliký úspěch. Nově jsme se zapojili i do
akce Mezi domy a rozsvěcení vánočního stromečku. Nesmíme
zapomenout ani na tlumočení Zpráv v TV ZAK.

I když naše základna stárne, nesmíme zapomenout na vzájemnou úctu
mezi členy a proto nejvíce obětavé se snažíme ocenit cenou Anděl roku,
kterou vyhlašuje MMP, odbor sociálních služeb.

Akce Znakovka do škol pod vedením Mgr. K. Voříškové nadále pokračovala.
Sportovnímu klubu neslyšících Plzeň jsme i v tomto roce poskytly
bezúplatně propůjčení prostor ke své sportovní činnosti a pro činnost
výboru.

SLOVO PŘEDSEDY



Vše, co jsme v tomto roce realizovali je díky přispění městských orgánů,
státních orgánů a v neposlední řadě i díky vám, sponzorům. Jménem
všech neslyšících, kteří využívají našich služeb vám děkujeme za pomoc.

Mgr. Miroslav Hanzlíček
předseda Spolku neslyšících Plzeň a člen NRZP

SLOVO PŘEDSEDY



Doba trvání projektu: 2016 – dosud

Realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek
neslyšících Plzeň, p.s.

Spolurealizátor: Děti ze ZŠ Martina Luthera v Plzni (3.B – tř. učitelka Mgr. J.
Barvířová)

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na děti ze ZŠ v Plzni a PK. Děti jsou ve školách
seznamováni s cizími jazyky /AJ, NJ, RJ, FJ/, ale se znakovým jazykem a
pravidla, jak se ke sluchově postiženému chovat nikoliv. Přestože se v Plzni
nachází MŠ a ZŠ pro sluchově postižené a je tudíž možnost, že se slyšící děti
dříve či později s neslyšícími/nedoslýchavými dětmi setkají. Ale nebudou
vědět, jak s nimi komunikovat a to bychom rádi změnili. Chceme děti 
informovat o této vadě, která na první pohled není viditelná, ale svým
způsobem může způsobit řadu zbytečných nedorozumění. Od projektu
očekáváme, že se děti hravou formou seznámí s tím, jak mohou navázat
kontakt se sluchově postiženým spolužákem či kamarádem.

Cíl:
– zvýšit u dětí na 1. a 2. stupni ZŠ v Plzni a PK povědomí o formách
komunikace se sluchově postiženými dětmi a to hravou a zábavnou
formou.

ZNAKOVKA DO ŠKOL

DOSUD PROŠKOLENO
 

4671  DĚTÍ  Z 35  ŠKOL

WWW.ZNAKOVKADOSKOL.SNPLZEN.CZ



Týden komunikace osob se sluchovým postižením - vzdělávací seminář
pro odbornou veřejnost.

AKCE ORGANIZACE

Pietní akt u příležitosti narození TGM.

ročník festivalu UḾÍ, který pořádá Odbor sociálních služeb MMP.1.



Voskové figuríny a festival BLIK BLIK.

AKCE ORGANIZACE

Děti ze ZŠ Martina Luthera a Spolek v polovině dubna nejen, že nastudovaly
pohádku ve ZJ, ale v rámci projektu od ČS - Abeceda peněz -
prezentovaly ukázku znakového jazyka. Jako dozor Mirka Volejníková a
Kristýna Voříšková a paní učitelka Jitka Barvířová.



Šikovné ruce

AKCE ORGANIZACE

Další akce už budeme jen jmenovat:
Květnové slavnosti svobody
Den matek
Poznej svoje Západní Čechy - projekt podpořený PK - zámek Chyše a
Mariánská Týnice
Beko fresh festival
Festival porozumění v Mariánských Lázních
MDD
Letní škola při ZČU
Sportmanie
Slyšíme se na ranči?
Festvial na konci léta
Den bez bariér v Techmanii...
Spolu mezi domy
Mezinárodní den neslyšících
Cesta svobody
Mikulášská nadílka  - podpořeno obchodem Lidl
Natáčení pro ZČU
Vánoční trhy na krajské úřadě
Rozsvěcení vánočního stromku
a bezpočet přednášek....



SMUTNÉ ZPRÁVY

Na konci roku 2019 nás navždy opustili dva významní členové. 

Prvním byl dlouholetý funkcionář Spolku pan Miroslav Hanzlíček st., který
zemřel ve věku 86 let. Byl členem výboru od svých 18 let až do svých 76
let, kdy předal funkci předsedy mladším. 

Druhým byl pan Václav Novák, který byl dlouholetým předsedou Klubu
turistiky neslyšícíh v Plzni. Zemřel ve věku 93 let. Oběma dlouholetým
členům. Čest jejich památce. Budeme pokračovat ve vaší cestě, kterou
jste započali pro neslyšící“.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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SPONZOŘI


