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SpoluMat aneb Na společ
Na to, že je člověk tvorem společenským, s hlubinným dějinným
předstihem upozornil již antický myslitel Aristoteles. Jedinec se
zdravotním postižením je však velmi často konfrontován s nutností
překonávat nejrůznější bariéry, a tak se při návštěvě kina, divadla
anebo koncertu zkrátka mnohdy neobejde bez asistence další osoby.
Toho jsou si vědomi také tvůrci portálu SpoluMat, a proto se rozhodli,
že prostřednictvím tohoto webového rozhraní zprostředkují nabídky
doprovodů na různé společenské a sportovní akce.
 Text: Mgr. Magdalena Hanková
Foto: archiv Zdeňky Bachtjanové

Účel SpoluMatu? Spojovat!
Všechny potencionální uživatele SpoluMatu přitom jistě potěší skutečnost, že
využití těchto webových stránek je zcela
zdarma. Jediná podmínka, jíž musí splnit, je tedy vcelku jednoduchá a časově
nenáročná: registrovat se. Pakliže tento
krok proběhne úspěšně, pak nezbývá nic
jiného, než se vydat vstříc novým zá-
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žitkům a zkušenostem. Ostatně, právě
v tomto spočívá hlavní idea SpoluMatu:
„Umožňuje dospělým lidem, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou sami vyrazit na koncert, do divadla nebo na fotbalový zápas,
najít podobného nadšence pro stejnou akci.
Na druhé straně také nabízí lidem s volným
časem a chutí pro získání nových zkušeností pomoci formou poskytnutí doprovodu,“
uvedla za pětičlenný tým seskupený kolem Marka Baxy Zdeňka Bachtjanová,
jejíž pracovní náplň spočívá ve tvorbě
textů a v práci s dobrovolníky.
Prozradila přitom, že fi lozofie SpoluMatu měla již od prvopočátku poměrně
jasné obrysy ovlivněné zejména osobními zkušenostmi spjatými s prací s osobami se zdravotním postižením: „U mne
konkrétně to byla zkušenost, kdy jsem dělala osobní asistentku různým lidem a zjistila jsem, jak obtížné může být pro člověka
s jakýmkoli znevýhodněním ‘si prostě někam
vyrazit’. Kolik to stojí nejen peněz – cena
vstupenky a zaplacení asistenta –, ale také
času to vše naplánovat. A tak nás napadlo,
že by nebylo od věci propojit lidi, kteří jdou
na společnou akci, aby si pomohli mezi sebou,“ doplňuje s úsměvem. Vzápětí však
upřesňuje, že SpoluMat je především
open space platformou, která nechce
být svazována „škatulkami“. „SpoluMat
je opravdu pro všechny, i když máme v logu
vozíčkáře. Snažili jsme se, abychom web
neuzavírali pro nikoho, kdo nechce sedět
doma,“ říká a dodává, že jediné omezení
tohoto portálu spočívá snad jen v tom,
že registrovaným uživatelům musí být
minimálně 18 let. Ani to však, zdá se,
není pro nadšence, kteří chtějí podat pomocnou ruku druhým, překážkou. Důkazem budiž fakt, že v současné době je
na SpoluMatu registrováno na 100 uživatelů. Zajímavostí přitom je, že se jedná
spíše o nabídky doprovodu, než o jeho
poptávky. I když podle tvůrců nejde o nijak velké číslo, těší je především to, že se
idea „spolupomáhání“ setkala s kladnou
odezvou. „Občas slýcháme, že jsme předběhli dobu, protože volný čas tady moc nikdo

neřeší,“ popisuje zpětnou vazbu ze strany uživatelů Bachtjanová a doplňuje, že
v prostředí sociálních sítí jejich projektu
fandí zhruba 800 lidí.

SpoluMat v praxi
Jak taková setkání, jichž doposud proběhla zhruba desítka, probíhají? Základní pravidlo zní: registrovat se, definovat,
s čím je třeba pomoci, a respektovat sebe
i ostatní. V případě, že budete patřit
do řad těch, kteří touží vyrazit za zábavou, ale vaše zdravotní omezení to nějakým způsobem neumožňuje, je třeba
navštívit oficiální webové stránky portálu (www.spolumat.cz) a tam prostřednictvím kolonky „chci doprovod“ vyvěsit
svůj inzerát. V rámci bezpečnosti však
tvůrci projektu v první řadě doporučují
obeznámit se s tzv. Desaterem bezpečného užívání: „K sepsání Desatera bezpečného
užívání jsme se inspirovali například radami
couchsurfingu, sharujeme.cz a podobně.
Nějakým způsobem jsme se chtěli vymezit
a také upozornit nepřímo na možné problémy, které ze začátku člověka nenapadnou,“
vysvětluje Bachtjanová. Tato pravidla by
však měla posloužit spíše jako inspirace
než jako závazek, který je třeba bezpodmínečně dodržovat.
Faktem však zůstává, že mezi asistenty je možné narazit jak na zkušené jedince, tak na ty, jejichž praxe už není tolik
bohatá. Jednu osvědčenou radu proto
tým SpoluMatu pro své uživatele přece
jenom má: komunikovat, komunikovat
a ještě jednou komunikovat. Převedeno do praxe to znamená, že je třeba si
předem stanovit nejen jasné požadavky
související s asistencí, ale také setkat se
s potencionálním průvodcem ještě před
samotnou společenskou anebo sportovní
událostí. Jak totiž mnozí jistě dobře vědí,
stejná diagnóza nemusí být synonymem
pro tatáž omezení a specifické potřeby.
Také z tohoto důvodu je vhodné, když
se poptávající jedinec a asistent předem
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enskou akci s asistentem
blíže poznají a obeznámí se vzájemnými
očekáváními.

Zpětná vazba je důležitá
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Úloha SpoluMatu však nekončí v okamžiku, kdy zprostředkuje doprovod
na akci. I když na svých webových stránkách zdůrazňuje, že není poskytovatelem služby, ale pouze jakýmsi jejím „facilitátorem“, členové SpoluMatu – dva
muži a tři ženy – považují zpětnou vazbu
od registrovaných uživatelů za důležitou: „Zpětnou vazbu od lidí chceme hlavně
v rámci dvojice, aby byli schopni ohodnotit
jeden druhého. Počítá se s tím, že si to nějakou formou mezi sebou i sdělí. Zatím jsme
však získali kladnou odezvu. Prostě si setkání společně užili. Lidé si teď informace
šíří mezi sebou napříč nejrůznějšími skupinami již bez našeho přičinění,“ usmívá
se Bachtjanová. Současně naznačuje, že
není vyloučeno, že v budoucnu na portálu zprovozní jakousi „verifi kaci uživatele
na základě pozitivní odezvy“. Tato funkce prý byla plánována již při spuštění
webových stránek, nakonec však na ni
nezbyly finance: „Šlo by o hodnocení, které
by mohlo pomoci dalším lidem rozhodnout
se, zda chtějí s dotyčným podniknout další
akce. To vše by se pak mělo zobrazit na profilu,“ prozrazuje vystudovaná speciální
pedagožka.

Budoucnost je otevřená

Chodíš rád na akce?

V současné době si členové týmu
od schůzek, programování a vylepšování portálu dali pauzu. Neznamená
to však, že by se SpoluMatu a jeho vývoji nechtěli v budoucnu dále věnovat.
Ba právě naopak. Chtějí si ověřit, zda
práce, kterou doposud odvedli, měla
opravdu význam: „Dle mého názoru se
tak ukáže, jestli jsme opravdu dobře zacílili
a zaplnili nějakou ‘ díru’,“ míní Bachtjanová a dodává, že stránky jsou i nadále
aktivní a je možné sem vkládat své nabídky a poptávky. Současně se nebrání novým spolupracovníkům: „Kdyby
se někdo ozval, že by se chtěl do projektu
zapojit a měl by nápad, jak web vylepšit,
nebo chtěl uplatnit své IT znalosti, tomu se
nikdo z nás nebrání,“ uzavírá a její slova
napovídají, že budoucnost SpoluMatu je
zkrátka otevřena všemu novému, co mu
přijde do cesty.
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