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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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
Poslání a cíl:
Posláním Spolku neslyšících Plzeň, p.s. je poskytovat rady, informace, praktickou pomoc
lidem se sluchovým postižením na území Plzeňského kraje, a to zejména s orientací v
sociálních systémech, vzdělání, pracovním uplatnění a to tak, aby byli schopni na základě
těchto poznatků řešit svou situaci.
Naším cílem je, aby uživatel měl potřebné informace a rady a věděl, jak je využít pro
řešení své situace, jak uplatňovat práva a hájit své oprávněné zájmy.
Datum vzniku:
3. 10. 1917
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
Působnost:                 
Plzeňský kraj
Počet zaměstnanců:   4
Oblast činnosti:          
sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.
Odborné sociální poradenství (ID 7539529) - Ambulantní
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené (ID 5641369) - amb./ter.
Tlumočnická služba (ID 2096353) - Ambulantní, Terénní
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SLOVO PŘEDSEDY
Vážení členové, přátelé a ctění sponzoři,

bohužel rok 2021 se od roku 2020 nelišil vůbec v podstatných věcech. Opět jsme byli v
zajetí covidu-19, což značně omezilo činnost našeho spolku. Přes všechny tyto negativní
dopady jsme se snažili, aby naši členové pocítili co nejmenší změny.

Základním cílem a snažením bylo zachovat všechny služby tak, aby je nadále mohli
využívat osoby sluchově postižené. Záměrně říkáme klienti, neboť služby jsou
poskytovány i osobám, které nejsou našimi členy. 

Jedná se o tyto následující služby: aktivizační služba, odborné sociální poradenství a v
neposlední řadě i tlumočnická služba, která je jak terénní, tak i ambulantní. 

Vládní restrikce byly v tomto roce poměrně chaotické a tak bylo velmi složité zajišťovat
různé formy aktivit. I přes daná opatření se nám podařilo zajistit dvě velmi významné
akce. Jedna akce byla díky nabídce NRZP, a tou byla prohlídka zámku Kozel. Druhou akcí
díky našim sponzorům, kterými byl OSS MMP a Lidl bylo možné uskutečnit Mikulášskou
nadílku. Moc děkujeme.

V oblasti aktivizační se nepodařilo uskutečnit plánované akce, neboť se pořád měnila
pravidla ohledně karantény. Přes to všechno se náš Spolek prezentoval na akci Festival na
konci léta, pořádaný neziskovou organizací Ty a Já. Dále jsme zavedli kurzy znakového
jazyka on-line, o které byl poměrně veliký zájem z různých věkových a profesních skupin.

Tlumočnická služba i v období covidu-19 měl stále co dělat. Činnost probíhala jak
terénně, tak i ambulantně. Požadavky na terénní službu byly zvýšené, neboť možnost
komunikace byla ztížena nošením roušek, což omezovalo při odezírání. Hlavně se
tlumočilo u doktorů, úřadů a firmách. V ambulantním tlumočení byla největší poptávka na
komunikaci u lékařů nebo úřadů a to pomocí videorozhovorů. Mimo těchto tlumočení
jsme nadále zajišťovali tlumočení veřejných akcí pořádaných jednotlivými odbory MMP. 
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SLOVO PŘEDSEDY
Jednalo se mimo jiné o Slavnosti svobody, pietní akt k založení Československa 28.10.,
vzpomínkový večer k 10. výročí úmrtí Václava Havla, Sportmanie a rozsvěcení vánočního
stromečku. Dále jsme tlumočili i pro jiné právní subjekty než je MMP, a to akci Fresh
Festival a pro Muzeum Blovice.

Vzhledem k tomu, že ještě SK Neslyšící nemá vlastní prostory, tak jsme jim i v tomto roce
poskytly prostory na omezenou činnost.

I přes omezenou činnost musíme poděkovat městským a státním orgánům za finanční
podporu a také našim sponzorům.  Díky vám všem jsme nemuseli tlumočnickou službu
omezovat. A v nemalé míře jsme mohli zajistit akce v rámci aktivizačního programu a
odborného sociálního poradenství.

Mgr. Miroslav Hanzlíček                                 
předseda Spolku neslyšících Plzeň a člen NRZP
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JIŽ DRUHÝ ROK S COVIDEM-19 A TROCHA STATISTIKY
Ani v roce 2021 Covid nepolevil a naši pracovníci řešili především očkování klientů,
certifikáty a opět měnící se vládní nařízení.

66 MUŽŮ, 64 ŽEN, 1 INSTITUCE
 

POČET VÝKONŮ: PORADENSTVÍ 588, EPIDEMIE 119, OČKOVÁNÍ 110
VÝBĚR VÝKONŮ

 
11 MUŽŮ, 10 ŽEN

POČET VÝKONŮ: NÁCVIK DOVEDNOSTÍ 32, VZDĚLÁVÁNÍ 31
VÝBĚR VÝKONŮ

65 MUŽŮ, 68 ŽEN, 1 INSTITUCE
ONLINE TLUMOČENÍ - počet výkonů: 519
TERÉN - počet výkonů: 817
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SPOLUPRÁCE S MĚSTEM PLZNÍ PŘI TLUMOČENÍ
DŮLEŽITÝCH ZPRÁV A AKCÍ
28. března 2021 se uskutečnil online přenos živého facebookového vysílání s
velikonočním přáním.

V dubnu roku 2021 se ve Skvrňanech otevřelo Očkovací centrum proti Covid - 19. O jeho
spuštění město informovala ve svých pravidelných Živých vysílání z radnice. Tlumočení
pro osoby se sluchovou vadou zajišťovala Mgr. Kristýna Voříšková.

Ke konci roku se uskutečnilo čtení projevů Václava Havla a to z důvodu 85. výročí od
jeho narození a 10. výročí od jeho úmrtí. I tento 6 hodinový blok z Moving Stationu byl
tlumočen do ZJ našimi tlumočníky M. Hanzlíčkem a K. Voříškovou. Čtení bylo
samozřejmě streamováno.
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VIDEA VE ZNAKOVÉM JAZYCE - PLZEŇ ZNÁMÁ
NEZNÁMÁ
V tomto roce se nám povedlo, díky souhlasu Lukáše Houšky, přetlumočit videa, která se
zabývají více či méně známými místy Plzeň. Projekt spolku Zestínu se jmenuje Plzeň
známá neznámá a má obsahovat 99. dílů. Ve znakovém jazyce jsou přístupná na youtube
kanále orgnizace, fcb, instagramu a to vždy další týden po odvysílání pořadu pro slyšící
diváky.

TV ZAK 
Nejenom, že na TV ZAK tlumočíme souhrn zpráv, který se vysílán v sobotu od 18 hodin a
v repríze pak v neděli od 9 hod., ale jsme rádi, že nás TV ZAK oslovila a s naší pracovnicí
natočila 2 studia Z. Jedno souviselo s tématem videí pro sluchově postižené - ve
spolupráci s fakultou zdravotnických studií a druhé se pak přímo zabývalo problematikou
neslyšících.
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SNAŽÍME SE VRÁTIT "DO NORMÁLU"
Snaha vrátit se do normálu se stala symbolem dané doby a tak jsme rádi, že se v létě roku
2021 mohli uskutečnit tradiční akce, byť ne ty, které pořádal Spolek neslyšících Plzeň.
Nicméně jsme se aktivně, prostřednictvím tlumočení, účastnili Sportmanie, Letní školy
při ZČU či Prima Fresh Festivalu v Plzni, Liberci a Pardubicích.

Další proběhnuvší akce:
Pietní akty (březen, květen, říjen)
Účast na křtu knihy Jsem jedno ucho
Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromku

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE SPOLKU                LETNÍ ŠKOLA PŘI ZČU

SPORTMANIE

PRIMA FRESH FESTIVAL - PARDUBICE
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ZNAKOVKA DO ŠKOL
Přestože projekt nemohl pokračovat v klasické formě, zpřístupnili jsme online slovník a
vydali Znakomalovánky. O všechny propagační materiály si mohou školy napsat, vše pro
ně máme zdarma. 
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ÚPRAVA PROSTOR
I v době pandemie se povedlo Spolku zajistit  sponzora na vybavení klubovny novým
nábytkem. A to Ikea. Spolek se umístit mezi prvními pěti v celkovém pořadí a to pro nás
znamenalo finanční dotaci ve výši 30.000,-. Na rekonstrukci se pracovně podíleli Mgr. K.
Voříšková, Michaela Šolcová s přítelem. Nový prostor v zadním traktu je plně
bezbariérový a bude sloužit pro sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se ZP.
Navíc se povedlo zrekonstruovat 2 místnosti, jedna je konzultační a druhá je herna pro děti
klientů, popř. může sloužit jako natáčení místnost videí. Nad novými prostory,
samozřejmě bdí, 2 nejdůležitější osobnosti Spolku, které už mezi námi, bohužel, nejsou.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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