
 

 

 

Informace o projektu 

Název projektu Lava Mae 

Název organizace Lava Mae 

Rok založení 2013 

Krátký popis Organizace Lava Mae přeměňuje autobusy veřejné 

dopravy na sprchy a toalety, a poskytuje tak základní 

hygienické služby lidem bez domova. 

Web https://lavamae.org/ 

Kontakt info@lavamae.org, +1 415-633-4395 

 

Logo a fotografie 

Logo projektu 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sociální problém, který projekt řeší 

V čem spočívá? Jaké jsou příčiny problému?  

Bezdomovectví jako závažná forma sociálního vyloučení je problém, který je přítomný v každé 
společnosti. Lidé z různých důvodů nemají schopnosti nebo prostředky k tomu, aby si získali a v 
ideální případě i udrželi stálé bydlení. Ze současných poznatků, které zkoumají tento jev, je patrné, 
že bezdomovectví nemá jen jednu příčinu, a každá osoba bez domova tak má svůj zcela 
individuální příběh. Velmi problematický je návrat těchto osob zpět do bydlení. Bezdomovectví je 
označováno jako nejextrémnější forma chudoby a sociálního vyloučení. Problém není pouze 
ekonomický, ale také zdravotní a sociální.  

 

 

Je problém něčím unikátní pro daný region / zemi nebo se dá předpokládat, že obdobný se řeší i v 

ČR? 

Bezdomovectví není unikátní jev. Tato problematika je jedním z významných celospolečenských 
témat v České republice a je rozpracována v rámci Koncepce prevence a řešení problematiky 
bezdomovectví v České republice do roku 2020. 
 

 

Popis cílové skupiny 

Popis cílové skupiny, jak je velká, je něčím unikátní pro danou zemi/ region? 

Cílovou skupinou jsou lidé bez domova, kteří nemají přístup k základním hygienickým zařízením 
nebo mají tento přístup značně omezený. V San Franciscu se jedná o více než 3500 osob. 
Koncetrace osob, které se potýkají s bezdomovectví je samozřejmě vyšší v okolí velkých měst.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf


 

Jaký je váš aktuální zásah při stávajícím rozsahu poskytovaných služeb/produktu (jak velkou část 

cílové skupiny aktuálně obsluhujete)? 

Od roku 2013 bylo ve dvou městech poskytnuto 35 tisíc sprch více než 10 tisícům osob. Služby 
organizace poskytuje v 7 autobusech a ve spolupráci se 70 partnery a dalšími dobrovolníky.  
 

 

 

 

Na jakém území problém řešíte? 

Spojené státy americké (San Francisco, Los Angeles) a další organizace podle vzoru Lava Mae 
poskytují stejné služby v 10 dalších zemích.  

 

 

 



 

Popis řešení 

V čem spočíva řešení (key features)? 

Lava Mae řešila konstrukci prvního autobusu 7 měsíců. Celý soubor nástrojů, který umožňuje 
konstruovat tento autobus a škálovat tuto službu do dalších měst je dostupný na 
https://buildit.lavamae.org/ pouze pod podmínkou registrace.  
Jedinec nebo organizace, která se rozhodne, že přenese tento koncept, se stane součástí globální 
sítě a dostane odbornou podporu od zakladatelů.  
 

 

V čem vidíte hlavní benefity, které vaše řešení přináší cílové skupině? 

Bezdomovci se často potýkají se sociálním vyloučením, zadlužením, dlouhodobou 
nezaměstnaností, rozpadem rodiny a zdravotními potížemi. Lava Mae hovoří o hlavním benefitu a 
to o důstojnosti, která je cestou k novým příležitostem. Kromě hygienických služeb Lava Mae 
organizuje Pop-Up Care Villages. Během této aktivity partnerské organizace přicházejí do ulic a 
poskytují další služby (zdravotnické, poradenské), ale objevují se například kadeřníci nebo 
dobročinné obchody. Důležitý benefit vychází z této provázanosti služeb a možností nabídnout 
osobám bez domova potřebnou pomoc a podporu v řešení krizových situací.  

 

Kdo jsou vaši konkurenti v čem se od nich odlišujete? 

Sociální služby a různé organizace poskytují ubytovací zařízení pro bezdomovce. Tyto služby velmi 
často neodpovídají standardům bydlení v daném kulturním prostředí. Častým argumentem 
bezdomovců je také absence soukromí v těchto zařízeních. Mobilní služby, které nabízí Lava Mae, 
jsou k dispozici v daných časech podle rozpisu v několika částech města. Problémem pro některé 
bezdomovce může být i velká vzdálenost ubytovacích zařízení, ke kterým nemají možnost se 
legálně dopravit. Lava Mae vybírá vhodné oblasti ve městě a dostane se tak k lidem, kteří službu 
potřebují mnohem blíž.  
 

 

Kdo jsou vaši klíčoví partneři? 

Organizace má více než 70 partnerů, včetně sociálních a zdravotnických služeb, místních 
neziskových organizací a podnikatelů.  

 

 

 

 

https://buildit.lavamae.org/


 

Krátká historie projektu 

Popis historie projektu v letech 

2013 Doniece Sandoval založila Lava Mae 
2017 ocenění CNN Hero 
2017 ocenění James Irvine Foundation Leadership Awards  a Grand Prize Winner of the KIND 
Foundation’s “ KIND People” Award 
 

 

 

 


