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4. Kontakt: www.snplzen.cz, 602 616 785

5. Oblast činnosti: sociální služby dle zák. 108/2006 Sb.

6. Služby: odborné sociální poradenství, sociálně

aktivizační služby pro seniory a OZP, tlumočnické

služby

7. Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Hanzlíček

8. Počet zaměstnanců: 4
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SLOVO PŘEDSEDY

Vážení členové, přátelé a sponzoři,

uplynulý rok 2020 byl ve své podstatě úplný jiný, než na jaký jsme

byli zvyklí. Již od března byla činnost našeho klubu značně

omezena díky světové pandemii koronavirem – Covid-19. 

Přesto jsme chtěli dostát slibu, který dali naši předkové při

zakládání Spolku. Pomáhat sluchově postiženým.

I přes tuto neblahou skutečnost jsme se snažili co nejvíce

eliminovat dopady této nemoci. Nejvíce to odnesla sociálně

aktivizační služba, neboť díky karanténě a různým vládním

restrikcím nebylo možné provádět různé aktivity. 

Jediná akce, na které nám velmi záleželo byla Mikulášská nadílka.

Díky firmě Lidl, která nám opět poskytla dárkové balíčky, bylo

možné tuto akci uskutečnit. Za to jim velice děkujeme.

Díky drobnému rozvolnění bylo možné uskutečnit několik

přednášek, které proběhly do prvního zákazu formou karantény. 

 Uspořádali jsme akci Slyšíme se na ranči, která byla jako vždy

určena veškeré populaci. 

V oblasti tlumočení jsme nepřerušili svoji činnost jak v terénu, tak i 

ambulantně, které se nám proměnila ve službu on-line. Naši

tlumočníci tlumočili ve štítech všude, kde bylo třeba. U doktora, na

úřadech, popř. ve firmách. 

U veřejných akcích jsme byli na Slavnostech osvobození, které

byly vysílány živě. Dále jsme byli na akci Festival na konci léta,

které pořádala neziskovka Ty a já. Opět se tlumočilo na festivalu

Jeden svět a rozsvícení vánočního stromečku.

I v letošním roce jsme propůjčili sportovcům využívání našich

prostor na svoji omezenou činnost díky Covidu-19.



SLOVO PŘEDSEDY

I přes tuto omezenou činnost musíme poděkovat městským a

státním orgánům za finanční podporu a také za podporu při

získávání hygienických prostředků. Současně s tím děkujeme i

našim sponzorům, kteří nám pomohli se zajištěním štítů na prvotní

tlumočení v terénu. 

Díky vám jsme nemuseli tlumočnickou službu omezovat.

Mgr. Miroslav Hanzlíček

Předseda Spolku neslyšících Plzeň a člen NRZP



NEŽ PŘIŠEL COVID-19

Začátkem roku 2020 se sice o COVID-19 už vědělo, ani nikoho by nenapadlo, jak moc tato

epidemie ovlivní světově dění. 

Ještě v lednu a únoru jsme se hojně setkávali a jen diskutovali nad tím, co vše se může/nemůže

stát. Dokonce jsme stihli uspořádat řadu akcí: např. přednášku o eNeschopenkách, o dopravě v

Plzni. Zbilancovat při členské schůzi rok 2019. S paní Tanulou Basalovou se, díky přednášce,

podívat do Dubaie a přivonět si ke krásným svíčkám.

Hned na začátku března odjela Mgr. Voříšková do Prahy, jakožto členka regionální poroty v rámci

festivalu Jeden svět, kde spolu s dalšími 2 vybírala film, který  získal ocenění regionální poroty.

Pak, v březnu, přišel zlom a vše se zavřelo. Zrušili se kurzy PC, služby se směly poskytovat v

omezené míře a za přísných hygienických opatření, která se měnila tak rychle, že se v nich

občasné přestávali orientovat.

Jediné, co se ještě kromě COVID stupňovalo, byla online vysílání z Plzeňské radnice, která byla,

pro sluchově postižené spoluobčany, tlumočena do znakového jazyka Mgr. Kristýnou Voříškovou

No a od března 2020 už existoval jen COVID-19... 

Veškeré akce, se zrušily, anebo převedly do online prostředí...

UŽ NÁS DOHNAL COVID-19

NÁSTUP NOVÉ PRACOVNICE

I přes ne příliš dobrý rok, jsme do svých řad přivítali novou pracovnici Michaelu Šolcovou, DiS.,

která se Spolku nejdříve absolvovala kurzy ZJ a posléze i praxi. Držíme nové kolegyňce palce.



ROK S COVIDEM-19

Šili jsme roušky... jak to jen šlo...

Nezapomínali na dobré kontakty...
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Ani na nás druzí nezapomínali...

Pro klienty jsme připravili "balíčky proti covid"



ROK S COVIDEM

Jak šel čas, mohlo se tlumočit "jen" v rouškách.

I Mikuláš byl covidem poznamenám.
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Město ocenilo ty, kteří pomáhali...

Online vánoční speciál.



ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



KONTAKTY 

Mgr. Miroslav Hanzlíček - tlumočník ZJ, soc. pracovník, člen NRZP PK, předseda organizace

+420 776 038 463

e-mail: mhanzlicek@snplzen.cz

Dana Hanzlíčková - administrativa

Michaela Šolcová, DiS. - sociální pracovnice

+420 725 724 393

e-mail: msolcova@snplzen.cz

Mgr. Kristýna Voříšková - sociální pracovnice, tlumočnice ZJ

+420 602 616 785

e-mail: voriskova@snplzen.cz

SPONZOŘI


