
Rozhovor se zakladatelkou seznamky Kamarád DSS. 

FB: Seznamka DSS Kamarád 

 

Medailonek 
Bc. Šárka Pavlovičová přes deset let pracovala ve speciální 
škole jako pedagog volného času.  Vystudovala obor speciální 
andragogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
V současnosti pracuje jako metodička – manažerka kvality v 
sociálním pobytovém zařízení pro osoby – lidi se zdravotním 
postižením, kde se zabývá individuálním plánováním a 

zaváděním sexuální osvěty. Ve volném čase se věnuje arteterapii, domácímu kutilství, vaření a svým 
domácím mazlíčkům. 

 

Freya:  Šárko, co pro Tebe bylo tím impulsem, že jsi se rozhodla založit seznamku pro lidi 
s hendikepem?  

S mladými a dospělými lidmi s mentálním hendikepem pracuji přes 15 let a za tu dobu jsem 
měla možnost vnímat jejich potřeby a přání. I lidé s mentálním hendikepem jsou různí a 
v každé skupince objevím vždy několik jedinců, kteří touží po seznámení, blízkém vztahu 
nebo sexuální zkušenosti tak, jak to vnímají u lidí ze svého okolí a z různých kulturně 
společenských médií (televizní seriály, filmy, hudba).  

Několikrát jsem se snažila na potřebu navázání vztahu reagovat důsledně a pomoci navázat 
kontakt uživateli formou dopisů zasílaných do jiných zařízení. Tyto zkušenosti by se daly 
přirovnat ke „střílení na branku naslepo“. Ne v každém zařízení byl ochotný člověk, který by 
odepsal a pokud ano, uživatelé si nemohli navzájem vybrat, s kým si chtějí psát. Kdo byl 
z pracovníků a uživatelů ochotný, ten odepsal a podle toho to také vypadalo. 

Něco jiného je být ubytovaný v zařízení ve velkém městě anebo víceméně v menším zařízení 
v malém městečku. Uživatelé z velkých měst mají větší možnost výběru a navazování 
kontaktů. 

 

Freya: Pro koho je seznamka určena?  

Seznamka je určena všem lidem s hendikepem, kteří se snaží najít přátelé nebo partnera a 
při seznamování a zprostředkování společenského kontaktu potřebují pomoc druhé osoby – 
důvěrníka.  

Je určena lidem z pobytových sociálních zařízení, ale také lidem, kteří žijí téměř samostatně 
nebo bydlí s rodiči či u jiné blízké osoby.  



Freya: Můžeš nám přiblížit, jak vlastně funguje? 

Seznamka Kamarád DSS funguje jako nástěnka, na kterou můžou uživatelé a jejich důvěrníci 
vkládat své inzeráty. 

Inzerát je nutné nejdříve mi poslat zprávou (kliknutím na ikonu: Poslat zprávu) a po schválení 
obsahu vyvěsím foto a text inzerátu na stránku.  

Text by neměl být příliš konkrétní - přeci jen by si měl každý chránit své informace a 
soukromí. Základní pravidla bezpečnosti při seznamování jsou už na stránce zmíněna, ale 
budou ještě doplňována. 

 

Freya: Je určena pro celou Českou republiku?  

Ano, seznamka je určena všem v České republice. Každý by měl do svého inzerátu uvést kraj 
nebo největší město v okolí jeho bydliště. Je na každém, jestli si bude hledat někoho ve svém 
blízkém okolí nebo mu stačí chatování na dálku. 

 

Freya: Došlo již k nějakému seznámení díky tvojí seznamce? 

Zatím ne, je to příliš krátká doba.  

 

Freya: Máš nějaký příběh o seznámení lidí s postižením? 

V zařízení, kde pracuji, je několik párů. Někteří uživatelé si dopisují s pomocí svých klíčových 
pracovníků písemnou formou s uživatelkami z jiných zařízení. 

 

Freya: Máš nějaké další plány se seznamkou?  

Nejdříve seznamku musím seznámit😊 s odborníky a pracovníky sociálních služeb, kteří 
rovněž chtějí pracovat s potřebami uživatelů komplexně.  

Ráda bych, aby se díky seznamce mohlo seznámit co nejvíce lidí, kteří si mají co dát.  

Do budoucna uvažuji o propagaci dobrých příkladů podpory a vytvoření podpůrné osvětové 
komunity párů. 

 

 

 

 

 

 



Freya: V oblasti sexuality lidí s hendikepem existují různé mýty, např. že nepotřebují 
navazovat vztahy. Jak to vidíš ty? 

Je pravdou, že téma vztahů a sexuality lidí s hendikepem nemá v dostatečné míře své 
obránce a průkopníky v kruzích, které by mohli mít tu moc a vliv názor veřejnosti změnit. 
Není se čemu divit, když nemáme k dispozici zastání, vzory a příklady dobré praxe. 

Lidé s mentálním hendikepem mají potřebu navazovat vztahy a být v nich akceptováni. I když 
se jedná o určitou menšinu v menšině, je důležité brát ji na vědomí. 

Mají stejně tak potřebu v různé (byť malé nebo jen symbolické) míře poznat sama sebe 
v různých sociálních rolích. 

Někomu stačí projet se jednou za měsíc vlakem za někým blízkým, za někým, kdo uvažuje 
podobným způsobem a cení si setkání a společný čas stejnou měrou.   

 

Freya: Co si myslíš, že by lidem s postižením v oblasti sexuality a vztahů nejvíce pomohlo? 

Pozornost, respekt k jejich potřebám a přáním, příklady dobré praxe a vzory a v prvé řadě 
dostatek pochopení a podpory od pracovníků a lidí z jejich okolí.  

 

 Šárko, děkujeme ti za rozhovor a seznamce držíme pěsti. Ať se ji daří. 

 

 

 

 

 


