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Typy pomoci:
I. Záchyt 3-4 týdny - přístřešek

II.      Azylové bydlení – roky

III.     Psychologická pomoc

IV.     Finanční pomoc – práce + sociální příspěvky + ŠKOLKA, ŠKOLA

ANALÝZA STAVU 
Jak je to se sociálními příspěvky pro maminky, které se ocitnou s dětmi na ulici.

Analýza – Existuje nějaký přehled/statistika, kolik jich je?

Mapa ČR – Přehled současného stavu azylových domů.

Typové situace a právní stanovisko

Situace, kdy maminka je nemocná, závislá, pouze finanční situace, vystavena 

domácímu násilí.

Návod pro maminky – vypracovaný systém, co dělat – aktivace ihned

01

Webová stránka, kde se takto postižené osoby dozví, kam se mohou ihned 
obrátit, kde obdrží okamžitou pomoc. Většina lidí, kteří musejí náhle čelit složité 
životní situaci, je v šoku a vůbec nevědí, co mají dělat, na koho se obrátit. 
Může to vést až k tragickým koncům.

02
Pro první okamžitou pomoc a následné dny poskytujeme „Přístřeší“. 
Jedná se o ubytování hotelového typu. Pokoj vybavený prostornou koupelnou, 
kuchyňským koutem, třemi postelemi a nezbytnými úložnými prostory. 
Zde najdou opuštěné matky v nouzi klid a teplo pro první dny.

03
Po vyřízení nezbytných formalit je připraveno „Ochranné bydlení“. Je to 
dlouhodobé útočiště pro matky s dětmi, která zůstaly trvale bez střechy nad 
hlavou a bez prostředků. Ubytování v dvoupokojové garsonce o rozloze 36 m2, 
plně vybavené pro nový start do života.

04
Modulový projekt „Azylové domy sv. Ludmily“ je převoditelný i do jiných lokalit 
v Česku. Budujeme soustavu center všude tam, kde je potřeba podat matkám 
v nouzi pomocnou ruku.

05
Dále chceme zajistit/obsáhnout oblast, které se skoro nikdo nevěnuje, a to přinést 
takto postiženým lidem alespoň trochu radosti do života, přivést je na jiné 
myšlenky. Také nějakou vhodnou nenásilnou formou poskytnout odbornou 
pomoc jejich ztrápeným duším. Různé útrapy jsme schopni celkem snadno 
překonávat, pokud jsme psychicky v pohodě. Někdy nám vlastně ani jako útrapy 
nepřijdou. Na maminkách s dětmi, které se octnou na ulici, vidíte, jak jsou na tom 
špatně hlavně psychicky.

Proč – protože nemají žádnou perspektivu.

Pokud chceme dát maminkám naději, musíme jim ukázat, že neskončí 
v „azyláčích“a že se jich pak nebudeme chtít zbavit.
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1. Cíle projektu
Poskytnout ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nouzi bez střechy nad hlavou 
a bez prostředků, ať jsou důvody jakékoliv. 
Matky v tísni dostanou min. stejnou péči a prostředky jako utečenci z Ukrajiny.
Příprava a realizace modulového projektu„Azylové domy sv. Ludmily“ 
Projekt převoditelný franšízou do jiných lokalit ČR
Vybudovat soustavu center, kde se bude matkám v nouzi pomáhat.

2. Současný stav: analýza situace
Je takový běh života, že zdraví a mocní tíhnou k sobě. Opuštěné matky s dětmi 
však obvykle zůstávají bez pomoci sami. My chceme pomáhat. 
Podklady pro vypracování studie
Statistiky o počtu případů násilí proti matkám
Odhad potřeby ubytovacích zařízení
Předkladatel projektu:
SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s.
Adresa: Štěrková 261, 252 26 Kosoř
IČ:  09998446
Zástupce: Jiří Michalička 
Současné disponibilní zdroje pro realizaci projektu
Pro rozjezd projektu odložit odměny expertům
Finanční zdroje budou upřesněny
Zpracovatel předběžné studie proveditelnosti
Ing. Frank Nekovář
Náklady na přípravné  studie a průzkumy
Budou upřesněny později

3. Koncepce provozu
Kdo platí investici
Vlastník – čí to bude majetek? 
Bude oddělen vlastník a provozovatel projektu? 
Kdo se stará o údržbu a úklid - správce ?
Provozovatel – kdo platí provoz?
Kdo bude byty přidělovat?
Podle jakého klíče?
Doba nezbytně nutná  - přístřeší max. 3 týdny?
Následuje limitovaný pobyt  - max. 2 roky?
Péči přebírá sociální úřad (pojištění, jesle, školka, škola)
Podmínka: matka nastoupí do zaměstnání, nebo pobírá mateřskou podporu
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Předběžná studie proveditelnosti 
(Prefeasibility Study)

Komplexní studie možností pro provozuschopné uskutečnění projektu 
„Azylové domy sv. Ludmily“ včetně posouzení technické, finanční, právní, 

environmentální a sociální životaschopnosti projektu.
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4. Materiálové dodávky potřebné k projektované činnosti
Druhy hmotných dodávek pro provoz centra
Náklady na hmotné dodávky
Dostupnost stravování a způsob financování stravování

5. Lokalita výstavby 
Kde bude umístěn první předváděcí projekt? 
Někde poblíž Prahy, aby se vychytaly všechny nedostatky
Umístění - v areálech sociálních ústavů 
Orientační výškové a polohové zaměření pozemku
Vyhodnocení rizik lokality pro stavbu a výši investice
Pronájem pozemků na dobu životnosti stavby (20 let); Smlouva o pronájmu
Odhad nákladů na zařízení staveniště
Konstrukce základové desky (podezdívka) podle požadavků dodavatele modulů
Přípojky 
- voda 
- elektro
- kanalizace

6. Technické řešení projektu
Modulová konstrukce - obytné kontejnery
- sociální zařízení - prádelna, společenská místnost
- vytápění tepelným čerpadlem + klima
Střešní konstrukce
- solární panely pro ohřev vody
- fotovoltaik pro výrobu elektřiny
- každý byt samostatný měřič spotřeby - voda, elektro

Inženýring (1-6 =12% celkových nákladů)
Předprojektová příprava 
Upřesňuje zadávací parametry uvažovaného zařízení. 
Zejména parametry vnějších vztahů k danému teritoriu, jeho vlastnickým subjektům, 
správcům sítí, distributorům médií a energií, samosprávným a státoprávním 
orgánům. 
Výstupem je konkrétní podklad pro úvodní projektovou dokumentaci; 
- co bude potřeba řešit v rámci projekčních prací,
- jak bude ovlivněna výše investičního záměru stavby, 
- jakým způsobem bude stavba povolena,
- jak dlouho bude celkový proces trvat. 
Screening před stavebním řízením
- projednání záměru investora na příslušném stavebním a obecním úřadě
- stanovení obecného rozsahu potřebných povolení a způsob povolení stavby
- konfrontace s územním plánem, ochrannými pásmy
Úvodní projektová dokumentace k projednání
Konstrukční dokumentace
Prováděcí projekt
Montážní dokumentace
Stavebně inženýrská příprava
Stavební práce- nelze předběžně rozpočtovat bez zpracování 2
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7. Organizační a režijní náklady na výstavbu a provoz
Organizace výstavby - investiční dozor
Vedení a organizace provozu zařízení - správce
Režijní náklady (Kč/rok)
Opravy a údržba

8. Zaměstnanci (lidské zdroje)
Požadavky na odbornost
Mzdové a ostatní náklady

9.  Harmonogram realizace projektu
Etapy realizace projektu
Časový a nákladový plán realizace projektu
Odhad investičních nákladů na stavební práce
Odhad nákladů na dodávku modulů
Prognóza nákladů v čase
Odhad celkových investičních nákladů na realizaci projektu

10. Zdroje financování projektu
Aukce knihy Legenda o sv. Ludmile
Dary, dotace, granty

11. Ekonomické a sociální vyhodnocení
Cílem projektu není maximalizace zisku, ale poskytnutí okamžitého přístřeší 
pro matky s dětmi v nouzi
Přínosy jsou nefinanční, nehmotné a obtížně měřitelné, ale mají velkou sociální 
hodnotu          
Zajistit možnost okamžitého zaměstnání pro ženu (nástup do práce podmínka 
pro limitovaný pobyt)
Zajistit školku, školu v místě
Stravování pro první dny 
Zdravotní péče
Detoxikace - závislost drogy a alkohol
Spolupráce se sociálními úřady, pojištění
 
12. Dodatečné přínosy 
Zlepšení psychického stavu, zvýšení sebevědomí matek
Stabilizace bydlení
Snížení počtu úrazů z domácího násilí;
Přínos = počet úrazů, k nimž nedojde (průměrné náklady na léčení úrazu)

13. Vliv projektu na životní prostředí 
Charakter výstavby sociálního bydlení - bez negativního vlivu na životní prostředí.

14.     Závěry a doporučení
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Dům je řešen jako přízemní budova; 

 - vnitřní rozměry 990 x 1080 cm, viz skica

 - stanová střecha

 - zastavěná plocha do 150 m2 - není nutné stavební

povolení, pouze ohlášená stavba

 - sestava 6 standardizovaných modulů v jeden celek

4 x Modul I, „Přístřeší“ 540 x 330 cm, viz skica

Sociální jádro:

 - vana se sprchou, umyvadlo, WC a regál 

na hygienické a čistící prostředky

 - kuchyňský kout; dvouplotýnkový vařič, varná

konvice, lednička, dřez, kuchyňské skříně 

s nádobím

1 x postel pevná 200 x 90 cm

2 x postel sklápěcí 180 x 80 cm

1 stůl, 4 židle, skříň 240 x 100 x 60 cm

2 x Modul II, „Pokoj“ 540 x 330

Vybavení nábytkem podle potřeby ubytované rodiny

------------------------------------------------

Azylový dům tvoří čtyři ubytovací jednotky se

samostatnými vchody:

2 x Přístřeší - ubytování hotelového typu cca 17,8 m2

2 x Chráněné bydlení - dvougarsonka 35,6 m2

Celý koncept umožňuje snadné rozšíření ubytovací

kapacity přístavbou dalších modulů.

Projekt Azylových domů sv. Ludmily je snadno přenosný

i do lokalit, kde vyvstává potřeba takovýchto služeb 

a kde nejsou k dispozici stavební kapacity.

Pomocnou ideou může být zřizování baby boxů; 

na sociálních sítíchje jejich poloha snadno 

dohledatelná a následně je zabezpečena sociální 

a zdravotní péče o odložené dítě.

Poněkud jiná, i když logisticky podobná je soustava

záchytných stanic, kde zase policie ví, kam potřebné

umístit.

Azylový dům 
sv. Ludmily 
- popis řešení 
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