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Pomáháme žít obyčejné životy neobyčejně 
 

Od roku 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní 
služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a 
odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí. 
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SKOK do života je obecně prospěšnou společností, která se stala samostatným právním 
subjektem 11.9.2007. Vznikla však jako samostatná sekce Společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením Hradec Králové v roce 2004. Ačkoliv po novelizaci občanského 
zákoníku již zakládat obecně prospěšné společnosti nelze, SKOK do života, o.p.s. funguje 
v souladu se Zákonem o obecně prospěšných společnostech bez omezení dál. Ze zákona je 
činnost naší společnosti rozdělena na hlavní – veřejně prospěšnou, neziskovou a vedlejší – 
doplňkovou, ziskovou. Zákonnou povinností společnosti je investovat případný zisk z 
doplňkové činnosti do činnosti obecně prospěšné.  
 
V současné době má společnost 6 základních sekcí.  
 
Předmětem obecně prospěšné činnosti je 
poskytování 4 registrovaných sociálních 
služeb: sociální rehabilitace, podpora 
samostatného bydlení a chráněné bydlení        
a sociálně terapeutické dílny. 
 
Do činnosti doplňkové jsou zahrnuty                    
3 provozy: sociální podnik, dílna 
s vymezenými chráněnými místy a vzdělávání. 
K těmto provozům jsou registrovány celkem       
4 živnostenská oprávnění:  - Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona: Velkoobchod 
a maloobchod; Mimoškolní výchova 
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; Výroba textilií, textilních 
výrobků, oděvů a oděvních doplňků; Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 
a kopírovací práce; Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; Hostinská činnost; Prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; Silniční motorová doprava - osobní provozovaná 
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.  

Ze SKOKu do života o 3 zaměstnancích a 4 lidech s mentálním postižením se v průběhu jejího 
fungování stala společnost o 100 zaměstnancích, poskytující sociální služby téměř 70 – ti lidem 
s mentálním postižením. Obrat společnosti se ročně pohybuje kolem 20 milionů korun. Naše 
společnost zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, je tedy dle §81 zákona 
č. 435/2004 sb., O zaměstnanosti poskytovatelem náhradního plnění a podle §38 Zákona o 
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. zvýhodněným dodavatelem. Celá doplňková 
činnost společnosti je realizována v režimu měsíčního plátce DPH.  

Veřejně 
prospěšná 

činnost

Sociální 
rehabiliatce

Podpora 
samostatného 

bydlení

Chráněné bydlení

Sociálně 
terapeutické dílny

Doplňková 
činnost

Dílna s 
vymezenými 

chráněnými místy

Sociální podnik

Vzdělávání
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VIZE SPOLEČNOSTI 

Stát se samostatnou a finančně nezávislou společností, která poskytuje komplex kvalitních 
služeb tak, aby dospělí lidé s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí měli možnost s 
přiměřenou podporou samostatně bydlet, pracovat a užívat si života. 

 

HODNOTY SPOLEČNOSTI 

ROVNOCENNÝ PŘÍSTUP: Uživatelé, rodiče, zákonní zástupci a pracovníci jsou u nás 
rovnocennými partnery. 

SAMOSTATNOST: Poskytujeme přiměřenou podporu a podporujeme maximálním 
samostatnost. 

SPOLEČNÉ ROZHODOVÁNÍ: O veškerém dění v naší společnosti diskutujeme a přijímáme 
společná rozhodnutí. 

ODPOVĚDNOST: Usilujeme o to, aby každý jednotlivec u nás i v životě nesl zodpovědnost za 
své jednání. 

ADEKVÁTNÍ ODMĚNA: Každému člověku náleží za jeho práci, učení a snažení odměna. 
Pracovníkům finanční, uživatelům materiální. 

VZDĚLANOST a PROFESIONALITA: Podporujeme se navzájem (uživatelé a pracovníci) v 
celoživotním vzdělávání. Vysokoškolské vzdělání pracovníků je pro nás velmi důležité, stejně 
jako jejich profesionální vystupování. 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: Respektujeme odlišnosti každého člověka, klademe důraz na rozvoj 
silných schopností každého jednotlivce. 

TRANSPARENTNÍ KOMUNIKACE: Snažíme se o maximálně srozumitelnou komunikaci pro 
všechny, kteří přicházejí s naší společnosti do styku. 

FINANČNÍ STABILITA: V dnešní době je polovinou spokojenosti pracovníků i uživatelů 
dlouhodobé adekvátní finanční zajištění společnosti 
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI: ředitelka Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová 
 
ZAKLADATELÉ: Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová a Ing. Martin Drábek založili obecně 
prospěšnou společnost SKOK do života, o.p.s. dne 11. září 2007. 
 
SPRÁVNÍ RADA: předsedkyně Karolína Handlová, členové Ing. Jaroslav Machálek a Jan Havel, 
schvalují, monitorují a hodnotí veškerou činnost společnosti. 
 
DOZORČÍ RADA: předseda Ing. Luďek Dohalský, členové Mgr. Karolína Páchová, Mgr. Pavel 
Rousek kontrolují veškerou činnost společnosti. 
 
PRACOVNÍ TÝMY řídí a realizují činnosti společnosti. 
 
 

Správní 
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Pracovní týmy

Rady uživatelů 
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RADA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: rodiče, zákonní zástupci, sourozenci našich uživatelů a 
pracovníků s mentálním postižením. Pravidelně se schází, aby byla informována o veškerých 
činnostech společnosti a mohla ji připomínkovat. 
 
RADA UŽIVATELŮ SLUŽEB: uživatelé služeb společnosti. Pravidelně se schází, aby spolutvořila 
plány služeb, společnosti, byla informována o činnosti a mohla ji hodnotit a připomínkovat. 
 
 
 
STRUKTURA ZÁMĚRŮ 
 
ORGANIZAČNÍ ÚROVEŇ: Základním dokumentem 
společnosti je její STATUS schválený krajským soudem, 
zveřejněný v rejstříku obecně prospěšných 
společností. Obsahuje nejdůležitější cíle, hodnoty, 
cílovou skupinu a činnosti. Z něho vychází strategický 
plán společnosti, roční rozpočet, plán práce, vzdělávací 
plán a směrnice strategických procesů. 
 
TÝMOVÁ ÚROVEŇ: Dokumenty, které v sobě reflektují jak 
individuální potřeby uživatelů a pracovníků, tak potřeby společnosti a legislativní požadavky. 
Tyto směrnice popisují provoz všech hlavních procesů.  
 
INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ: Individuální plány uživatelů služeb a individuální plány pracovníků 
obsahují popis cílů, potřeb a přání. 
 
Důležitým faktorem pro fungování a rozvoj společnosti je snaha o maximální soulad mezi 
jednotlivými úrovněmi záměru s důrazem na to, aby člověk s mentálním postižením zůstal 
vždy na prvním místě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizační 
úroveň

Týmová 
úroveň

Individuální 
úroveň
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STRUKTURA PROCESŮ 
 

 
 
Každý z procesů je popsán ve vlastní směrnici, která se dále odkazuje na podrobnější 
dokumenty, formuláře a postupy. Jednotlivé procesy mají svého vedoucí a popsaný pracovní 
tým.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídící procesy

Strategické řízení

Finanční řízení

Personální řízení

Projektové řízení

Hlavní procesy
Provázení -

individuální přístup

Sociální rehabilitace

Podpora samostatného bydlení

Chráněné bydlení

Sociálně terapeutické dílny

Dílna s chráněnými pracovními 
místy

Sociální podnik

Vzdělávání

Podpůrné procesy

Řízení infrastruktury

Řízení  informací

Řízení kvality
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STRUKTURA DOKUMENTACE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické 
dokumenty
D = interní                                      
E = externí

Záznamy
Z = záznam
uloženy v 
registrech

Systémové 
dokumenty
S = směrnice
F = formuláře
P = postupy

Operativní 
dokumenty
neevidovány
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PRACOVNÍ TÝMY 

ŘÍDÍCÍ TÝM

Ředitelka

Ekonomka

Projektová 
manažerka

Vedoucí 
sociálních služeb

Vedoucí dílny s  
chráněnými 

místy

Vedoucí 
sociálního 
podniku

Vedoucí 
provázení

TÝM FINANČNÍ

Ředitelka

Ekonomka

Účetní

Personalistka

Vedoucí zásob

TÝM SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

Vedoucí 
sociílních služeb

Vedoucí sociální 
rehabilitace

Sociální 
pracovníci

Pracovníci v 
sociálních 
službách

Expert v oblasti 
sexuality

Vedoucí 
provázení

TÝM PODPORY 
SAMOSTATNÉHO 

BYDLENÍ

Vedoucí 
sociálních služeb

Vedoucí podpory 
samostatného 

bydlení

Sociání 
pracovníci

Pracovníci v 
sociálních 
službách

Vedoucí 
provázení

TÝM 
CHRÁNĚNÉHO 

BYDLENÍ

Vedoucí 
sociálních služeb

Vedoucí 
domácností

Sociální 
pracovníci

Pracovníci v 
sociálních 
službách

Noční pracovníci 
v sociálních 

službách

Vedoucí 
provázení

TÝM SOCIÁLNĚ 
TERAPEUTICKÉ 

DÍLNY

Vedoucí 
sociálních služeb

Vedoucí sociálně 
terapeutické 

dílny

Sociální 
pracovníci

Pracovníci v 
sociálních 
službách

Vedoucí 
provázení

TÝM DÍLNA

Vedoucí dílna

Vedoucí úklid

Vedoucí šití

Vedoucí skartace

Pracovní asistenti

Pracovníci úklidu

Pracovníci 
pomoc v 

administrativě

Šičky

Vedoucí 
provázení

TÝM BISTRO

Vedoucí bistra

Vedoucí 
přípravovny

Vedoucí oblsuhy

Vedoucí kiosku

Pracovníci 
přípravovny

Pracovníci 
obsluha biszta

Uklízeči

Vedoucí 
provázení

TÝM VZDĚLÁVÁNÍ

Projektová 
manažerka

Konzultanti
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE   

 

Nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a 

získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní 

rodinu. 

Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení byla zaregistrována dne 19. 12. 2007 dle §70 Zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociální 

rehabilitace je službou sociální prevence, je poskytována zdarma, má formu ambulantní a 

terénní. 

Cílovou skupinu služby představují dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním 

postižením, které bydlí na území Královehradeckého kraje, mají zájem se rozvíjet, zvládají být 

o samotě min. 1 hodinu a zvládají pracovat ve skupině. 

Kapacita služby je stanovena na 30 osob. Průměrná délka užívání služby je 2 roky až 5 let. 

Uživatelé opouštějí službu průběžně, jakmile se umístí na trhu práce, nejčastěji chráněném a 

osamostatní se od své rodiny. 

Služba je poskytována jak skupinově, tak i individuálně. Skupinová forma převažuje a má 

podobu týdenních tematických bloků, kdy blok trvá 3 hodiny. Témata jsou rozděleny do 3 

základních oblastí – bydlení, práce, učení. Mimo to jsou uživatelům nabízeny veškeré úkony, 

které ukládá zákon o sociálních službách. 

Služba je poskytována bezplatně. 

Personální zajištění služby představují 7 sociálních pracovníků ( a 4 pracovníci v sociálních 

službách (1,5 pracovního úvazku a 2 dohody o provedení práce). 

Roční rozpočet služby je 5,2 mil. korun. 
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PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 
 

 

 

 

 

 

Péče o vlastní osobu a 
domácnost

a

Nácvik hygieny, oblékání a 
stravování

Nácvik obsluhy spotřebičů 
a zařízení

Nácvik vaření, péče o 
prádlo, úklidu domácnosti, 
zabezpečení domácnosti a 

nakupování

Nácvik péče o členy 
domácnosti a dítě

Nácvik samostatného 
pohybu,

orientace ve vnitřním a 
venkovním prostoru

Nácvik úředních úkonů
Podpis

Zprostředkování kontaktu 
se společenským 

prostředím
b

Dorpovázení
zaměstnání

úřad
lékař

Nácvik užívání hromadných 
dopravních prostředků

Nácvik společenské chování
konverzace

Komunikace
Opakování trivia

Nácvik hospodaření s 
penězi

Orientace v čase

Výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti

c

Upevňování motorických, 
psychických a sociílních 

dovednosti

Nácvi pracovních 
dovedností

Pomoc při uplatňování 
práv a zájmů

d

Poskytování informací o 
rehabilitačních a 

kompenzačních pomůckách

Informační servis a 
zprostředkování služeb
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Posláním služby podpora samostatného bydlení je poskytnout jednotlivcům takovou podporu, 

aby mohli v bytech či domech, které si vybrali, a které spravují, bydlet kvalitně a bezpečně bez 

ztráty nezávislosti. 

Služba podporované BYDLENÍ v síti byla registrována dne 8. 9. 2012 dle §43 Zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Podpora 

samostatného bydlení je poskytována terénní formou. 

Cílovou skupinu služby představují dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním 

postižením, které bydlí na území Královehradeckého kraje, mají zájem se osamostatnit od své 

rodiny nebo pečující instituce, zvládají být o samotě nejméně celou noc a většinu činností 

v domácnosti a v péči o sebe zvládají na základní úrovni samostatně.  

Služba podpora samostatného bydlení je založena na principu dodávky služby do vlastních 

domácností jednotlivých uživatelů. SKOK do života proto v rámci této služby nemá vytvořená 

žádná místa pro bydlení. 

Kapacita služby je stanovena na 20 osob. Abychom zajistili všem uživatelům služby stejné 

podmínky, garantujeme v rámci běžného režimu maximálně 30 individuálních hodin 

poskytování služby měsíčně. Za běžných podmínek se nejedná o službu s 24 hodinovým 

zajištěním podpory.  

Služba je poskytována v jednotlivých domácnostech uživatelů nebo kdekoliv ve městě Hradec 

Králové v případě doprovodů, dle zakázky a to buď skupinově nebo individuálně. 

Cena za jednotlivé úkony je stanovena na 100 Kč/hod. Je přímo úměrná času poskytování a 

dělí se počtem uživatelů, kteří se úkonu účastní. 

Personální zajištění služby představují 5 sociálních pracovníků (celkem 4,25 pracovního 

úvazku). 

Roční rozpočet služby je 3 mil. korun.
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PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ PODPORY SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Chod domácnosti

a

Úklid domácnosti, 

pokoje

Péče o prádlo

Péče o vlastní věci

Plánování času, úkolů 

a činností

Údržba spotřebičů

Vaření a stravování

Velký úklid

Hospodaření s penězi

Nákp, platby

Výchovné, vzdělávací a 

akzivizační činnosti.

b

Opakování čtení, psaní, 

počty

Komunikace

Základní znalosti

Kontakt s rodinou, 

sourozenci

Partnerské vztahy

Podpora práce

Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím

c

Doprovod do práce, k 

lékaři, do služby

Doprovod na 

volnočasové aktivity

Společenské chování

Užívání služeb

Mobilní telefon, 

počítač, internet

Sociálně terapeutické 

činnosti

d

Plánování chodu 

domácnosti

Společná rozhodnutí

Rozdělení úkolů

Pomoc při uplatňování práv a 

zájmů

e

Pomoc v komunikaci s 

rdinou, 

opatrovnéíkem, 

soudem, úřady

Pomoc při vyřizování 

běžných záležitostí
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

 
Posláním služby chráněné bydlení je zajistit lidem s mentálním a kombinovaným postižením 

kvalitní bydlení, stravu a profesionální podporu tak, aby mohli v Hradci Králové dlouhodobě 

samostatně žít a bydlet podle svých představ. Služba navazuje na projekt transformace 

sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 

Služba chráněné BYDLENÍ v síti byla registrována dne 1. 8. 2015 dle §51 Zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Chráněné bydlení je 

pobytová služba. 

Cílovou skupinu služby představují dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním 

postižením, které potřebují pomoc více než 8 hodin denně, nebo přes noc, nikoliv však 

v každém okamžiku. 

Kapacita služby je stanovena na 17 osob. Službu zajišťujeme ve dvou domech na území Hradce 

Králové ve skupinových domácnostech. Abychom zajistili všem uživatelům služby stejné 

podmínky, garantujeme v rámci běžného režimu maximálně 30 individuálních hodin 

poskytování služby měsíčně. Jedná se o službu s 24 hodinovým zajištěním podpory.  

Cena za jednotlivé úkony je stanovena na 50 Kč/hod (je přímo úměrná času poskytování a dělí 

se počtem uživatelů, kteří se úkonu účastní). 

Personální zajištění služby představuje 8 sociálních pracovníků (2,75 pracovního úvazku a 4 

dohody o provedení práce), 17 pracovníků v sociálních službách (12,65 pracovního úvazku) a 

10 pracovníků pracujících na dohody o provedení práce, kteří zajišťují víkendový chod v obou 

domech. 

Roční rozpočet služby je 8,9 mil. korun. 
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PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

Poskytnutí stravy

a

Pomoc s přípravou 
stravy

Zajištění celodenní 
stravy

Poskytnutí ubytování

b

Ubytování

Péče o prálo, praní, 
žehlení

Zajištění chodu domácnosti

c

Úklid domácnosti, 
pokoje

Péče o vlastní věci

Velký úklid

Údržba spotřebičů

Hospodaření s penězi

Nákup, platby

Výchovné, vzdělávací a 
akzivizační činnosti.

d

Společné aktivity, 
kontakt

Opakování čtení, 
psaní, počty

Komunikace

Základní znalosti

Partnerské vztahy

Podpora práce

Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím

e

e

Doprovod do práce, k 
lékaři, do služby

Doprovod na 
volnočasové aktivity

Společenské chování

Užívání služeb

Mobilní telefon, 
počítač, internet

Obnovení nebo 
upevnění kontaktu s 
rodinou, sourozenci

Sociálně terapeutické činnosti

f

Plánování chodu 
domácnosti

Společná rozhodnutí

Rozdělení úkolů

Pomoc při uplatňování práv a 
zájmů

Pomoc v komunikaci s 
rdinou, 

opatrovnéíkem, 
soudem, úřady

Pomoc při vyřizování 
běžných záležitostí

Pomoc při osobní hygieně

h

Mytí, sprchování, 
holení, intimní 

hygiena

Péče o vlasy a nehty

Pomoc při použití WC
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

Posláním sociálně terapeutické dílny je vytvářet nabídku různorodých pracovních činností 

v Hradci Králové a okolí tak, aby se dospělí lidé s mentálním postižením nebo psychiatrickým 

onemocněním s nižším pracovním potenciálem mohli denně smysluplně realizovat dle svých 

schopností a potřeb. 

Služba LAFARMA byla zaregistrována dne 1. 9. 2018 dle §67 Zákona o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění. Sociálně terapeutická dílna je službou 

sociální prevence a je poskytována ambulantní. 

Cílovou skupiny služby představuji dospělé osoby se středně těžkým mentálním a 

kombinovaným postižením, s psychiatrickým onemocněním, které nemají dostatečný 

pracovní potenciál, schopnosti a dovednosti pro práci na otevřeném nebo chráněném trhu 

práce.  

Kapacita služby je stanovena na 12 osob. Aktivity probíhají jak skupinově, tak individuálně. 

Službu poskytujeme na dvou místech (Hradec Králové, Polánky nad Dědinou). 

Služba je poskytována bezplatně. 

Personální zajištění služby představují 3 sociální pracovníci a 3 pracovníci v sociálních službách.  

Roční rozpočet služby je 1,8 mil. korun. 
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PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc při osobní hygieně
a

Pomoc při osobní hygieně

Poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu 

Poskytnurí stravy, pomoc se 
zajištěním stravy

b

Zajištění stravy

Pomoc při přípravě stravy

Nácvik dovedností zvládání péče o 
vlastní osobu

c

Nacvik oblékání, stravování, 
samostatného pohybu a 

orientace

Nácvi přesunu na vozík a z 
vozíku

Podpora vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků a 

dovedností
d

Nácvik a upevňování 
motorických, psychických, 

sociálních a pracovních 
schopností, nácvik úklidu 

pracovního stanoviště, 
stanoviště

Pomoc při obnovení nebo 
upevnění zprostředkování 

kontaktu s přirozeným 
sciálním prostředím
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LADÍLNA  

LADÍLNA je dílna s chráněnými pracovními místy SKOKu do života, o.p.s., která zaměstnává lidi 

se zdravotním postižením, převážně lidi s mentálním postižením, a nabízí kvalitní služby v 

oblasti úklidu, kancelářských prací a jednoduchých manuálních činností pro širokou veřejnost. 

Dílna LADÍLNA poskytuje náhradní plnění, tedy odebíráním služeb, výrobků nebo zadáváním 

zakázek zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 

postižením, tedy v naší LADÍLNĚ, si podnikatel splní povinnost danou zákonem §81 zákona č. 

435/2004 sb., o zaměstnanosti. 

Největší rozsah mají úklidové služby. Dílna se specializuje na úklid chodeb v bytových 

domech, kde pracovní s mentálním postižením dosahují nejvyšší kvality práce s maximální 

samostatností. Dílna zajišťuje přes 20 zakázek týdně. Poskytování úklidových služeb v sobě 

zahrnuje jak vnitřní, tak i venkovní úklid domácnosti, bytů, domů, malých a středních firem a 

zahrad. Mezi další produkty patří kompletní úklid kanceláří včetně jejich zázemí (toalety, 

sklady, kuchyňka), úklid skladu mokrou cestou, vypracování srozumitelného úklidového 

postupu na míru. 

Poskytování kancelářských služeb zahrnuje skartování, skenování, tisk a kopírování 

dokumentů. Na tyto práce navazuje vazba dokumentů včetně možnosti ražby nápisu a 

laminace. Důraz je kladen na flexibilní zpracování v krátkém čase v případě potřeby na 

doručení na určené místo, což vítají především studenti.  

Jednoduché manuální služby zahrnují jednoduché ruční šití a šití na stroji, rozkreslování, 

stříhání, řezání dílů dle šablony nebo střihu. Šicí dílna dlouhodobě spolupracuje s firmou Jipast 

a.s., pro které šije jednoduché dílny pro školní atletické pomůcky. 

Doplňkovou činností dílny je výroba buttonů, zrcátek a otvíráků dle vlastních návrhů nebo na 

přání zákazníka.  

Chod LADÍLNY zajišťují 7 pracovníci bez postižení a 34 pracovníků se zdravotním postižením.  

Roční obrat dílny činí 6 mil. korun. 
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BISTRO 

 

BISTRO u dvou přátel je sociální podnik zaměřený na výrobu a prodej jednoduchých a 

čerstvých produktů studené a teplé kuchyně.  Nabízí především rychlé občerstvení a příjemné 

posezení v moderních prostorách v historickém centru Hradce Králové. Respektuje všechny 

zásady sociálního podnikání. Důraz je kladen na regionální potraviny, produkty a jejich šetrné 

zpracování a ekologickou donášku, spolupráci s místní komunitou, respektující prostředí, 

partnerský přístup, společné rozhodování a společnou odpovědnost.  

BISTRO má otevřeno každý všední den od 7:30 do 17:00, nabízí především sortiment studené 

kuchyně, jako je obložené pečivo, saláty, zdobené jogurty, dezerty a koláče. Z produktů teplé 

kuchyně si může zákazník objednat každý den jinou polévku, omelety, palačinky, grilované sýry 

se salátem. 

Nabízí kompletní cateringový servis pro vzdělávací, kulturní a sportovní akce včetně zapůjčení 

potřebného vybavení. Nejsilnější stránkou BISTRA u dvou přátel je pořádání coffee breaků od 

10 po 1500 osob. 

Svačinový servis nabízí školám zajištění svačin v souladu s vyhláškou o stravování na 

základních školách a pro žáky zajímavou příležitost pro přirozený kontakt s lidmi 

s handicapem. Kromě bistra zajišťují pracovníci chod dalších 6ti malých kiosků, výdejních míst, 

na základních školách a Univerzitě Hradec Králové.  

Tým bistra je složen ze 4 pracovníkci bez postižení a 20 pracovníků se zdravotním postižením.  

Obrat bistra se pohybuje kolem 4 mil. korun. 

Pracovní prostředí, pracovní úkoly i naše produkty byli a stále jsou pečlivě vybírány tak, aby 

každý náš pracovník dokázal být po řádném zácviku na svém pracovním místě zcela 

samostatný.  
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VZDĚLÁVÁNÍ 

SKOK do života, o.p.s. nabízí vzdělávání pracovníků v přímé práci v sociálních službách, které 

jsou tematicky zaměřeny na to, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti u lidí s lehkým až středně 

těžkým mentálním postižením, provoz sociálních služeb a další. V současné době společnost 

nabízí 3 formy. 

- Akreditovaný kurz trvá 8 vyučovacích hodin. Akreditaci udělilo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (číslo 

akreditace MPSV A2017/0117-SP/PC).  

- Konzultace, které se týkají podpory organizací působících v sociálních službách. Ty 

odráží praktické zkušenosti a sdílení know-how nejen ze sociálních služeb, ale také 

z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sociálního podnikání.  

- Odborné stáže dle §111 odst. 2 c) Zákona 108/2006 Sb., které se týkají dalšího 

profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách.   

Všechny typy aktivit jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Společnost má zájem se v této 

oblasti intenzivně rozvíjet a začít ji propagovat.  
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SKOK do života, o.p.s. 
Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové 

IČ. 27 52 17 53; DIČ CZ 27 52 17 53 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl O vložka 164 zastoupená Mgr. Kateřinou Drábkovou Bíbusovou, ředitelkou společnosti 

 
Datová schránka: b6mjqq9 

 
Číslo bankovního účtu: 1080214379/0800 

 
www.skokdozivota.cz 

 

 


