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Pražský spolek neslyšících – vývoj názvu:
▪
▪
▪

1868 – Podpůrný spolek hluchoněmých sv. Františka Saleského (předseda Vlček)
1949 – Spolek sloučen po Jednotu invalidů
1965 – osamostatnil se jako CZON ze SI – Celopražská základní organizace neslyšících
(předseda B. Veselý)
▪ 1989 – ze Svazu invalidů se vyčlenil Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – po ty se začlenil
-Pražský spolek neslyšících (září 2013 – 155. Výročí od založení)
Pražská organizace nebyla od roku 1948 nikdy samostatná!
- dnes předseda Pražského spolku neslyšících – Pavel Šturm

Prostor (CZON a PSN):
1975 – 1995 – Janáčkovo nábřeží, Praha 5
1996 – 2000 – Na Neklance 15, Praha 5 – Radlice
2001 – dosud – Darwinova 24, Praha 4 – Modřany

Změny názvů I. PSKN
1922 – 1922 Sportovní kroužek pražských hluchoněmých
1922 – 1938 I. Pražský sportovní klub hluchoněmých (1. PSKH)
1938 – 1945 Ústřední spolek pražských neslyšících
1945 – 1947 I. Pražský sportovní klub hluchoněmých
1948 – 1952 činnost stála
1952 – 1954 TJ Slavoj Praha
1955 – 1961 TJ Lokomotiva Praha
1961 – 1991 TJ Slovan Svoboda Praha
1992 – 2007 I. Pražský sportovní klub neslyšících
2007 - --- I. Pražský sportovní klub neslyšících

Organizace, které vznikly v/po roce 2000
2000 – Česká komora tlumočníků ZJ
2000 – Pevnost – České centrum znakového jazyka
2006 – APPN – Agentura pro neslyšící – založena slyšícími (současně Tichý svět)
2008 – Trojrozměr – Brněnské centrum znakového jazyka
2008 – 3Dimenze – Moavské centrum znakového jazyka
2009 – 365, o.p.s – založeno slyšícími, s APPN
2010 – Czech Deaf Youth – CDY
2010 – Bezhran – Hradecké centrum znakového jazyka (od 2014 pod Pevnosti)
2010 – Jablíčko dětem – pražská organizace; různé akce pro neslyšící děti a maminky
2011 – Queer Deaf Czech – sdružuje osoby s jinou sexuální orientací; první jméno Degales, ale poté
tato organizace zanikla, a vznikla tato nová
2011 – Evoluce – Jihočeské centrum znakového jazyka
2012 – Tichý dům neslyšících, o. s.

Které organizace, které vznikly po 1989, už nepůsobí?
▪
▪

Národní institut pro neslyšící v Berouně – skončil činnost v roce 2002 (z důvodu povodní), u
tohoto institutu byla SŠ zdravotnická, která je dnes v Radlicích
Sordos – Sdružení pro kulturu neslyšících – předseda p. Kostelník, zanikla před mnoha lety (po
roce 1998)

Kdy došlo k velkým změnám ve strukturalizaci spolků neslyšících?
• Únor 1948 → období komunismu – spolky pod kontrolou, pod nadvládou 1 spolku
- likvidace malých organizaců; spolky donuceny, aby se staly součástí větší organizace
• 1968 - před rokem 1968 – uvolnění (i ve spolkové činnosti), po roce 1968 se opět
zpřísnila kontrola
• po 1989 – Sametová revoluce, opět vznik malých spolků a organizací
o 1. vlna – po 1989 – vznik mnoha organizací, které fungují dodnes
o 2. vlna – 2013 – transformace (příklad FRPSP -> Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s. a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených,
o.s.)
- Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
- o. s. - Občanská sdružení se transformovala na o. p. s – Obecně prospěšné
společnosti (začali fungovat od roku 2014)

