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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: Hana Jonášová, Miroslava Volejníková  

Karel Kestler - revizor 

Působnost: Plzeňský kraj 

Počet zaměstnanců: 5 

 2 sociální pracovníci (PS) 

1 tlumočník znakového jazyka (PS) 

 1 administrativní pracovníci (PS) 

 2 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, ctění sponzoři, 

     uplynulý rok 2018 byl pro nás velice specifický. Byl to rok, kdy jsme se 

přehoupli do další stovky trvání našeho Spolku a současně oslavovali 100. 

výročí zaloţení Československa. 

Našim cílem je nadále zachovat stávající sluţby, které poskytujeme našim 

sluchově postiţeným občanům. Jedná se o tlumočnickou sluţby, sociálně 

aktivizační sluţby a odborné sociální poradenství. I přes tyto sluţby jsme 

nezapomněli na pořádání různých aktivit včetně přednášek  pro všechny 

věkové kategorie sluchově postiţených.  Pro děti jsme opět zajistili oslavu 

MDD a Mikulášskou nadílku. Díky Hypermarketu Globus Chotíkov, COOP 

Plzeň a Lidl, jsme mohli předat dětem různé dárečky. 

     V rámci oslav 100. výročí zaloţení Československa jsme zajišťovali 

tlumočení jednotlivých akcí, které pořádal Magistrát města Plzně. Namátkou 

oslavy nazení T. G. Masaryka, Slavnosti svobody, Sportmanie, Strom dobré 

vůle, oslavy 28. října a také Kouzlo Vánoc. 

     Nadále spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci 

integračního programu. S organizací Člověk v tísni jsme na akci Jeden svět. 

Jedná se o festival dokumentárních filmů. A jak je jiţ našim dobrým zvykem, 

tak zajišťujeme tlumočení na Beko Fresh Festival jak v Plzni, tak i v Liberci a 

Pardubicích. 

     Od července 2018 úzce spolupracujeme se SK Neslyšících Plzeň, kterým 

v tomto období vyhořela klubovna v Lobzích. Náš spolek jim nabídl 

bezúplatně pouţívání našich prostor pro scházení se jejich členů při různých 

domácích sportovních aktivitách. Současně s tím jsme nabídli moţnost 

vyuţívání prostor pro schůzování výboru tak, aby nebyl narušen chod 

sportovních aktivit. 

     Veškeré všechny aktivity jsou zajištěny dík pochopení státních i 

městských orgánů a v neposlední řadě i sponzorů. Jménem našeho Spolku 

neslyšících Vám všem za tuto pomoc děkujeme. 

 
 

Mgr. Miroslav Hanzlíček 

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 

 

 

 

1248 kontaktů

425 intervencí

32 
klientohodin

4 děti, 63 žen, 

54 mužů

Pietní 
akty

Kurzy
•AKREDITOVANÉ 

KURZY

Propagace
•PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

•ŠIKOVNÉ RUCE

•FESTIVAL NA KONCI LÉTA

Tradice

•VÝSTAVY

•MEZINÁRODNÍ DEN

•SLYŠÍME SE NA RANČI?

•a další
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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 

 

 Poznej svůj kraj 

 Neleníme 

 Slyšíme se na ranči? Přijde i kouzelník 

 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 

 Festival Na konci léta 

 Šikovné ruce 

 Sportmania 2018 

 Bosh Fresh Festival 

 Znakovka do škol  

 Pietní akty 

 Klub ţen a seniorů  

ter:

klientohodin

amb:

kontaktů
intervencí

skupinových 
klientohodin   

dětí, žen, 
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

 

 

ambulantní: do 15 min – 351, do 30 min – 63, do 60 min – 4 

4 děti, 51 žen, 53 mužů 

pietní akty

Sportmania

2018

Zprávy na 
TV ZAK

Bekofresh 
festival

výlety, 
přednášky, 

zájezdy

terénní:

- 65 do 15 min

- 164 do 30 min

- 168 do 60 min

- 252do 90 min -
nad 120 min
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kapesní kalendář

slovník, pexeso

propisky, buttony

tašky

Propagace 
 

 

 

 

 

 

 

 

logo 

spolupráce se ZČU 

byly jsme i u sázení stromu Olgy 

havlové 
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Významné aktivity 

  

Natáčení TKN 

 

Festivalu porozumění 
pantomima  

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 Plasy, Křivoklát, 

o Gambrinus, Synagoga 

 AKCE PRO DĚTI 

o Den dětí se ZČU 

o Mikulášská nadílka  

 FESTIVALY 

o Festival porozumění  

o Festival Na konci léta 

 KURZY 

o Neleníme 

o PC pro seniory  

 PRO VEŘEJNOST 

o Slyšíme se na ranči? 

o Znakovka do škol 

o Beko Fresh Festival 

o Šikovné ruce 

o Mezinárodní den neslyšících 

 OSTATNÍ 

o MDŢ, Den otců, konference ZČU, Anděl, Perla 

o 28. říjen – čistírna, Alfa 

o Kouzlo Vánoc  
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ZNAKOVKA DO ŠKOL 
 

Cíl: zvýšit u dětí na ZŠ povědomí o formách komunikace se sluchově 

postiţenými dětmi a to hravou a zábavnou formou. 

Termíny: 1. 10. 2018 – 30. 6. 2019 (proškoleno: 1804 dětí) 

Doprovodné aktivity: 

 dotisk slovníku znakového jazyka 

 broţura: Domluvíme se? 

 podpora neslyšící slečny z projektu Díky, dětem. 

 minikurzy znakového jazyka pro děti 

 pohádky pro děti tlumočené do znakového jazyka 

 nacvičení pohádky: Jak pejsek s kočičkou dělali dort 

 video s pohádkou na adventní kalendáře 

 Znakovka do škol v MŠ Klíček (1x měsíčně) 

 znakovkadoskol.snplzen.cz 

 

Donátoři:  

Odbor sociální sluţeb MMP 

Nadace 700 let města Plzně 

 

Realizační tým: 

Mgr. Kristýna Voříšková 

Mgr. M. Hanzlíček 

Miroslava Volejníková 

 

Spolupráce: 

Petr Šrédl – grafik 

ZŠ Martina Luthera v Plzni  

a 1. ZŠ 
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Spolupráce se ZČU 

 

Od roku 2017 dále spolupracujeme se ZČU, tentokráte na projektu 

Vzděláním k úspěchu bez bariér. Reg. číslo projektu: 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942 

 

Termín: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2020 

 

Cíl projektu:  

Projekt se primárně zaměřuje na podporu ţáků základních a středních škol, 

kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a ţáky 

ohroţené syndromem týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. 

Dále projekt cílí na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a 

další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí. 

 

V rámci projektu jsme vytvořili materiály pro pracovníky ZČU, jak jednat se 

sluchově postiţenými, dále jsme přednášeli na několika akcí, zúčastnili se 

konference Dobrá praxe, tlumočili Letní školu za účasti sluchově postiţených 

a přispíváme do Občasníku. 
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Přehled nákladů a výnosů v roce 2018 

Náklady   

Spotřeba materiálu – kancelářské 
potřeby 

11.923,19 

Spotřeba materiálu – režie 36.007,45 
Spotřeba materiálu - odborná 
literatura 

31.684,00 

Spotřeba materiálu – výtvarné 
potřeby 

5.000,00 

Spotřeba materiálu – ceny 22.904,20 
Spotřeba DHIM 5.000,- - 10.000,- 5.034,00 
Spotřeba DHIM 35.618,00 
Spotřeba energie – elektrika 17.348,00 
Spotřeba energie – plyn 20.315,81 
Opravy a udržování 3.876,00 
Cestovné 5.750,00 
Náklady na reprezentaci – 
potraviny 

569,00 

Ostatní služby - režie 173.695,15 
Ostatní služby - školení a kurzy 13.000,00 
Ostatní služby - svoz 1.952,00 
Ostatní služby - právní a 
ekonomické 

43.743,00 

Ostatní služby - spoje 22-495,34 
Ostatní služby - TV 1.620,00 
Ostatní služby - Nájem 42.120,00 
Ostatní služby - vodné, stočné 16.351,00 
Mzdové náklady 850.773,00 
Mzdové náklady - DPP 16.441,00 
Zákonné soc. pojištění - SZ 212.695,00 
Z8konné soc. pojištění  - ZP 76.570,00 
Ostatní daně a poplatky 570,00 
Ostatnín pokuty a penále 37,75 
Jiné ostatní náklady - banka 1.818,00 
Jiné ostatní náklady – zák. poj. 
Kooperativa 

3.531,00 

Jiné ostatní náklady – pojištění 4.762,00 
Daň z příjmu - daň z úroků 11,55 
CELKEM 1.678.215,44 
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Výnosy   

Tržby z prodeje služeb 60.742,00 
Úroky 60,84 
Přijaté příspěvky PO, nadace 107.633,20 
Členské příspěvky 6.000,000 
Plzeňský kraj 991.545,00 
Plzeňský kraj – mimořádná dotace 33.881,00 
Plzeň statutární město 440.000,00 
Plzeň - MO 57.262,00 
CELKEM 1.697.124,04 

Zpracováno: H-Consulting  

       ZISK +18.908,60 
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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 organizaci 
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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