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Výroční zpráva 2012/2 
O správní činnosti - O hlavní činnosti řízení sociální 

rehabilitace a podpory samostatného bydlení -               

O doplňkové činnosti LADÍLNA a BISTRO u dvou 

přátel - O financování 

SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území 

Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem 

s mentálním postižením získat sebedůvěru, 

samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život 

jako smyslupný a srovnatelný s životy ostatních lidí. 



2 

 

SKOK do života vznikl jako součást Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 

v České Republice, o. s., Okresní organizace Hradec Králové v září roku 2004 z iniciativy rodičů, 

kteří řešili otázku budoucnosti svých dětí s mentálním postižením po ukončení školní docházky. Kteří 

nechtěli, aby se jejich děti staly pasivními příjemci sociálních dávek, ale aktivními partnery, kteří se 

spolupodílejí a obohacují život společnosti.  

Tak začaly v rámci projektu SKOK do života dvě pracovnice, tehdy ještě studentky, a jedna 

maminka, připravovat na samostatný život prvních 5 kamarádů v garsonce na Velkém náměstí, kterou jim 
bezplatně pronajala jedna společnost.  

Jelikož jim byl po roce fungování prostor malý, pronajalo jim v roce 2005 Statutární město 

Hradec Králové vilu v Brožíkově ulici na projekt „Stavíme se na vlastní nohy“.  Žádné osamostatnění 

se ale neděje ze dne na den a v případě našeho projektu ani z roku na rok.  

Proto se v roce 2006 pustilo celkem 9 pracovníků a 13 kamarádů do práce v rámci projektu 

SKOK do práce, financovaného ze Společného regionálního operačního programu Evropské unie a 

Krajským úřadem Královehradeckého kraje a postupně přízemí vily svépomocně zprovoznili. 

V roce 2007 jsme společnými silami učinili první opravdový skok k samostatnosti a založili jsme 

samostatnou, nezávislou obecně prospěšnou společnost SKOK do života, o.p.s..  

Ač jsme si o sobě mysleli, že už všechno víme, známe a umíme, rok 2008 se nesl v duchu zápasu o holé 

přežití. Bojovali jsme o finance, prostory, pracovníky i uživatele. Nevíme, zda jsme vyhráli, ale určitě jsme 

přežili.  

Dali jsme se na překážkový běh. Sotva jsme přeskočili jednu překážku, hned se objevila další. 

V cílové rovince roku 2009 se však můžeme pochlubit získáním tříleté zakázky na realizaci služby sociální 

rehabilitace v rámci Individuálního projektu Královehradeckého kraje, zahájením rekonstrukce vily v 

Brožíkově 451 a zahájením implementace systému QMMS do naší společnosti.   

V roce 2010 se nám podařilo splnit 2 ze tří úkolů. Přestěhovali jsme se do nově zrekonstruované, 

kterou jsme celou vybavily a pojmenovali VILA - IDYLA. Připravili jsme projekt na vlastní sociální podnik 

„BISTRO u dvou přátel“, v jehož start jsme doufali během podzimu 2011. Úspěšně jsme absolvovali audity 

řízení naší společnosti. Zahájili jsme projekt mezinárodní spolupráce „SKOK do Evropy“, v rámci 

kterého budeme mít všichni možnost nasbírat zkušenosti u Rakouských a Švédských partnerů.  

 Rok 2011 se pro SKOK do života stal rokem „z tréninku do práce“. Management a pracovníci 

přímé práce absolvovali postupně stáže v Rakousku a Švédsku v rámci projektu SKOK do Evropy. 

Podařilo se nám splnit jeden ze dvou velkých cílů, které jsme si stanovili. Od podzimu začalo 9 našich 

kamarádů pracovat v nově vytvořené dílně s chráněnými pracovními místy LADÍLNĚ, kterou se nám 

podařilo ve spolupráci s Úřadem práce zřídit. V prosinci pak 7 dalších kamarádů začalo intenzivně 

trénovat a připravovat se na práci v BISTRU u dvou přátel. 

Na přelomu ledna a února roku 2012 byl slavnostně zahájen provoz BISTRA u dvou přátel, 

sociálního podniku, kde skutečně získalo práci 7 našich kamarádů, která splnila jeden z jejich životních snů. 

Ve druhé polovině roku nás okolnosti vedly k tomu, abychom v co nejbližší době oslovili uživatele a 
následně rodiče s možností zapojení se do sítě podporovaného bydlení. Zaregistrovali jsme tak novou 

službu BYDLENÍ v síti a zahájili její chod, čímž jsme pomohli naplnit další velký cíl, ke kterému směřovali 

již od doby, kdy začali službu sociální rehabilitace využívat. Prvních 5 kamarádů bydlí ve VILE JULII, která 

je pro bydlení připravena pro ty, kteří potřebují v rámci zajištění svých potřeb větší podporu.  

V první půlce roku 2013 pak bude mít možnost dalších 10 kamarádů přestěhovat se do bytů 

umístěných v běžné zástavbě v Hradci Králové a začít tak svůj samostatný nezávislý život. 

HISTORIE SPOLEČNOSTI 
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V rámci správní činnosti probíhá koordinace a kontrola činností celé 

společnosti, a to na úrovni interní,  správní, dozorčí a externí.  

Správní rada zasedala v roce 2012 celkem čtyřikrát ve složení:  

Karolína Handlová, předsedkyně správní rady, statutární zástupce 

                                                            Ing. Jaroslav Machálek, člen                              Jan Havel, člen  

Správní rada schválila záměr na rozšíření hlavní činnosti o službu podpora samostatného bydlení a založení 

sítě bydlení pro osoby s mentálním postižením v Hradci Králové 

Správní rada čestně prohlašuje, že SKOK do života, o.p.s. realizoval v roce 2012 služby po stránce obsahové, 

finanční i personální v souladu se zakládací smlouvou a statusem společnosti, se zákony a právními předpisy České 

republiky. 

 

Dozorčí rada zasedala v roce 2012 celkem  čtyřikrát ve složení: 

                                                                   Ing. Luďek Dohalský, předseda dozorčí rady 

Mgr. Karolína Páchová, člen                  Mgr. Jan Sýkora, člen  

Dozorčí rada zkontrolovala činnost SKOKu do života, o.p.s. v roce 2012 a čestně prohlašuje, že probíhala v 

souladu se zakládací smlouvou a statusem společnosti, se zákony a právními předpisy České republiky. 

O SPRÁVNÍ ČINNOSTI 

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                           

    

                              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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STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ PLÁNU PRÁCE 2012 

CÍL   Popis cíle   

1A   ROZŠÍŘENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 100% 

  
1 

2 

Změna zakládací listiny a statusu společnosti 

Registrace sociální služby podpora samostatného bydlení 

100% 

100% 

2B   STABILIZACE SYSTÉMU VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A ŘÍZENÍ FINANCÍ 63% 

  1 

2 

3 

4 

Uzavření roku 2011 a realizace auditu 

Stabilizace systému, personální posílení a rozdělení rolí 

Vytvoření systému vedení zásob 

Dopracování směrnic a postupů dle směrnice 

50% 

50% 

100% 

50% 

3C   REALIZACE PROBÍHAJÍCÍCH PROJEKTU 83% 

  1 

2 

3 

Ukončení Individuálního projektu na financování sociální rehabilitace 

Realizace projektu Bistro U Dvou přátel dle plánu 

Realizace projektu SKOK do Evropy dle plánu - Velké finanční problémy 

100% 

100% 

50% 

4C   NOVÝ PROJEKT – PRÁCE + SPOLUPRÁCE   

   Vypracování a podání žádosti, Zahájení realizace - nepodpořen   

5D   ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍHO TÝMU 100% 

  1 

2 

3 

4 

Výběr a příjem pracovníků pro terénní sociální rehabilitaci 

Výběr a příjem foundrasera, obchodního zástupce 

Výběr a příjem pracovníka pro jednoduché účetní práce 

Výběr a příjem pracovníků pto síť bydlení 

100% 

100% 

100% 

100% 

6E   VYTVOŘENÍ ADAPTAČNÍCH PROGRAMU 0% 

  1 

2 

Vytvoření pravidel a postupů pro adaptaci ze SR do práce 

Vytvoření pravidel a postupů pro adaptaci ze SR do bydlení 

Nerealizovatelné, musíme postupovat individuálně, Adaptační program má u 

každého US jinou podobu 

0% 

7E   ZAHÁJENÍ PROVOZU BISTRO U DVOU PŘÁTEL 62,5% 

  1 

2 

3 

4 

Zahájení provozu 

Výroba svačin ze 100 kusů na 500 kusů 

Realizace marketingové strategie 

Tvorba manuálů pro výrobu 

100% 

30% 

70% 

50% 

9E   ZÍSKAT DOSTATEK ZAKÁZEK PRO POKRYTÍ NÁKLADŮ LADÍLNY 65% 

  1 Vyrovnaný rozpočet, Maximální možné vytížení pracovníků   

10F   ÚPLNĚ ODPOUTÁNÍ UŽIVATELŮ OD SOCIÁLNÍ REHABILITACE 73% 

  1 

2 

3 

4 

Pracující budou ze SR využívat pouze učení a bydlení 

Ti, kteří mohou pracovat a nechtějí, ukončí trénink práce 

Pracující a bydlící úplně ukončí službu 

Ti, kteří mohou bydlet a nechtějí, ukončení tréninku bydlení 

100% 

100% 

20% 

nehodn 

11F   OHODNOCENÍ VŠECH UŽIVATELŮ V APLIKACI E-QUIP 0% 

    Zjistili jsme, že potřebujeme nový koncept hodnocení 0% 

12G   PŘIZPŮSOBIT VYBAVENÍ A PROSTORY POTŘEBÁM UŽIVATELŮ 77% 

  1 

2 

3 

Osázení zahrady u Vily Idyly 

Úprava a dovybavení tréninkových bytů 

Výběr bytů pro síť bydlení 

100% 

30% 

100% 

13H   NOVÝ GRAFICKÝ VZHLED SPOLEČNOSTI 100% 

    Nová loga a grafický vzhled, nový web 100% 

14H   VÝKAZY VŠECH PRACOVNÍKŮ V E-QUIPu 80% 

    Vytvoření šablony, zahájení vykazování   

15H   FINALIZACE POSTUPŮ DO SMĚRNICE ŘÍZENÍ INFORMACÍ 100% 

    Sepsání a schválení postupu archivace a skartace 100% 
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V rámci  procesu  je popsán systém přijímání, řízení, rozvoje  a hodnocení 

pracovníků, praktikantů a dobrovolníků.  
V roce 2012 ve SKOKu do života pracovalo celkem 43 pracovníků. Pracovní tým se rozrostl o další   

jeden minitým - bydlení. Pracovníci se účastnili pravidelných porad, skupinových supervizí (celkem 18 

hodin). Pracovníci se dohromady vzdělávali na akreditovaných kurzech 64 hodin, v rámci interního 

vzdělávání 140 hodin a zúčastnili se několika stáží včetně zahraničních v rozsahu 104 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRAXE 
 

Vedení a řízení praxí bylo v roce 2012 úzce spojeno s projektem Univerzity Hradec Králové — Rozvoj 

klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů, v rámci 

kterého začali naše dvě pracovnice a dobrovolnice analyzovat a měnit náš systém.                   

V roce 2012 u nás působilo celkem 41 praktikantů, především z Univerzity Hradec 

Králové a Střední odborné školy Stěžery, Univerzity Pardubice, Univerzity J.E.Purkyně 

Ústí nad Labem, v celkovém rozsahu 1 924 hodin.  

 

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 

Typ aktivity Počet pracovníků  

Sociální rehabilitace 11 

Podpora samostatného bydle-

ní 

2 

LADÍLNA 17 

z toho ZPS 14 

Bistro U Dvou přátel 9 

z toho ZPS 7 

Administrativní prac. 6 

DPP a DPČ 7 

Celkem  43 

z toho ZPS 23 
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Provázení představuje způsob, jakým zjišťujeme individuální potřeby uživatelů, podporujeme 

samostatné rozhodování a  informujeme o našich službách a aktivitách.  

V rámci provázení probíhaly individuální schůzky s uživateli služeb a jejich rodiči za účelem uzavření, 

ukončení smluv a především pro plánování a hodnocení služby.  Zájmy, potřeby, podněty i stížnosti byly 

pravidelně zjišťovány na Radách uživatelů, kterých se v roce 2012 uskutečnilo 8. Vedli je asistenti 

provázení za podpory vedoucího provázení. Individuálních schůzek s rodiči proběhlo 58 a s uživateli 

celkem 102. Rodiče a opatrovníci byli pravidelně informováni o dění ve SKOKu na 8 radách zákonných 

zástupců.  Novinkou v provázení v roce 2012 se stali pravidelné schůzky pracovníků jednotlivých částí 

organizace (BISTRO, LADÍLNA, CVIČENÍ, BYDLENÍ) s vedoucí provázení.  Podařilo se nám tak zajistit 

předávání informací o uživatelích/pracovnících napříč celou organizací. 

PROVÁZENÍ 

AKCE v roce 2012 

 Slavnostní otevření bistra 

 Jarmark v Opatovicích 

 Prodejní výstava v restauraci Pod Terasami 

 Čarodějnice 

 Festival sociálních služeb po čtvrté 

 DEN SKOKů 

 Otevření zahrady 

 Dentální summit v Praze 

 Prodejní stánek na Vánočních trzích 
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Posláním služby sociální rehabilitace je 

poskytovat dospělým lidem s mentálním 

postižením z Hradce Králové a okolí nácvik 

dovedností a získávání  vědomostí potřebných 

pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní 

život mimo vlastní rodinu. 

PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ   
SEBEOBSLUHA  PÉČE O  DOMÁCNOST   ŽIVOT 

 

PŘÍPRAVA NA PRÁCI 
ÚKLIDOVÉ PRÁCE  MANUÁLNÍ PRÁCE  PODPORA V ZAMĚSTNÁNÍ 

 

UČENÍ 
OPAKOVÁNÍ ČTENÍ PSANÍ, POČÍTÁNÍ ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ    KOMUNIKACE 
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Rok 2012 se ve SKOKu do života, o.p.s. nesl v duchu příprav a následně i realizace velkých životních kroků některých 

uživatelů.  

V první polovině roku se z několika uživatelů stali zaměstnanci BISTRA u dvou přátel, sociálního podniku 

provozovaného naší organizací, a získali tak práci, která splnila jeden z jejich životních snů. Předcházela tomu samozřejmě 

intenzivní příprava v oblasti přípravy na práci, která představuje soubor činností a dovedností zaměřených na přípravu jedince 

stát se „dokonalým pracovníkem“. Do té oblasti patří kromě pracovních dovedností a získání vědomostí v oblasti zaměstnanosti 

také péče o svůj zevnějšek a komunikační dovednosti. Zaměstnání uživatelů v BISTRU a také již v loňském roce vytvořená 

pracovní místa v dílně s chráněnými pracovními místy LADÍLNĚ, samozřejmě velmi motivovalo další uživatele, kteří zatím 

zaměstnání nemají k tomu, aby sami usilovali o získání svého zaměstnání. A tak se i oni v průběhu roku zapojili do bloků 

zaměřených právě na přípravu na práci. 

Ve druhé polovině roku nás okolnosti vedly k tomu, abychom v co nejbližší době oslovili uživatele a následně rodiče 

s možností zapojení se do sítě podporovaného bydlení. Zaregistrovali jsme tak novou službu BYDLENÍ v síti a zahájili její chod, 

čímž jsme pomohli naplnit další velký cíl, ke kterému směřovali již od doby, kdy začali službu sociální rehabilitace využívat. 

V rámci chodu služby jsme se proto více a intenzivněji věnovali činnostem zaměřeným na přípravu samostatného bydlení. 

V nabídce činností si tak mohli uživatelé vybírat z bloků zaměřených na vaření, péče o sebe, nakupování, manipulaci s penězi, či 

bezpečné zacházení se spotřebiči. 

Do pozadí však nebyla odsunuta ani témata týkající se běžného života, jako zdraví, bezpečnost, či různé druhy a formy 

komunikace, včetně opakování čtení, psaní a počítání. Právě tyto činnosti, i když běžné, je třeba často opakovat, aby nedocházelo 

k jejich zapomínání. 

V roce 2012 prošlo službou sociální rehabilitace celkem 30 uživatelů, v tomto roce nebyli evidováni žádní zájemci o 

službu, ani nebyla uzavřena žádná nová smlouva. Dva uživatelé po úspěšném naplnění svých stanovených cílů (nalézt si 

zaměstnání) ukončili užívání služby. 

Tvorbou pracovních míst a také možností využít službu podporovaného bydlení bychom chtěli uvolnit stávající zcela 

naplněnou kapacitu služby a rádi bychom přivítali ve službě sociální rehabilitace nové zájemce, kterým bychom chtěli pomoci 

splnit některá jejich přání a sny. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Sociální rehabilitace v číslech 

Kapacita služby byla 15 uživatelů v jedné hodině.  

Souběžně běžely 3 tematické skupiny.  

Týdenní provozní doba byla přibližně 40 hodin.  

Služba byla poskytována 247 dní  v roce,  to je 1 976 hodin. 

Proběhlo celkem 52 témat, to je 93 %  z celkového počtu témat. 

 

V roce 2012 jsme službu sociální rehabilitace poskytli celkem 30-ti uživatelům.  Z toho: 

 

  1 nový Skokan  2 ukončili užívání služby 

  14 žen  16 mužů 

  Příspěvek na péči nepobírají 4 uživatelé   20 z Hradce Králové 

  4 nemají průkaz, 2 držitelé ZTP  24 držitelů průkazu ZTP/P 
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Veřejná zakázka SKOK do života 

Individuálního projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji  

Projekt zaměřený na realizaci služby sociální rehabilitace. 

 Délka realizace: roční cyklus, 2009 - 2012 

 Celková výše projektu:  7 484 200,- Kč                      

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost.  

 

 

PROJEKT SKOK DO ŽIVOTA 
Dotace :Města Hradec Králové 

Délka realizace: 2012 

Celková výše dotace:  250 000,- Kč 

 

PROJEKT SKOK DO ŽIVOTA 
Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Délka realizace: 2012 

Celková výše dotace: 950 000,- Kč 

 

PROJEKTY 
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PROJEKT SKOK DO EVROPY 

 
Hlavním cílem projektu je výměna zkušeností, příkladů dobré praxe s partnerskými  organizacemi, které 

pracují s lidmi s mentálním postižením, z oblasti nácviku pracovních dovedností  a dovedností důležitých 

pro nalezení a udržení práce.  

 Doba realizace projektu:  od  1.října 2010 do 30. září 2013    

  Rozpočet projektu:          4 500 992 Kč (180 040 Eur) 

 Zdroj projektu:                OP LZZ 

 Našimi partnery jsou:     ATEMPO, Rakousko 

             CFL, Švédsko 

 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 

PROJEKT KRÁSNÁ ZAHRADA, práce, odpočinek, zábava 

 
Poskytovatel daru: EOP ELEKTRÁRNY OPATOVICE 

Výše daru: 120 000,- Kč 

Cíl projektu: Vybudovat krásnou zahradu u Vily Idyly tak, aby byla soběstačná, abychom zde mohli 

trénovat úklidové a zahradnické práce, bavit se a odpočítat. 

Zhodnocení projektu: KRÁSNÁ ZAHRADA byla slavnostně otevřena 31. října 2012 zahradní 

halloweenskou slavností, kdy jsme ji vyzdobili dýněmi. Vznikla zde květinová zahrádka, pěstitelské zákoutí, 

místo s posezením a parčík. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY 
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Posláním služby podpora samostatného bydlení 

je poskytovat profesionální podporu lidem s 

mentálním postižením tak, aby mohli v Hradci 

Králové dlouhodobě samostatně žít a bydlet 

dle svých představ. 

PODPORA PŘI VAŘENÍ, NAKUPOVÁNÍ, ÚKLIDU, 

CHODU DOMÁCNOSTI, SEBEOBSLUZE, 

HOSPODAŘENÍ S PENĚZI, PLÁNOVÁNÍ 

VOLNÉHO ČASU 
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Velkým skokem pro růst naší organizace se v tomto roce stala registrace nové 

služby—podpora samostatného bydlení BYDLENÍ v síti. Služba byla registrována k 

18.9.2012 dle § 43 Zákon č. 108/2006 Sb. a souvisejících vyhlášek v platném znění.  

Prvních 5 kamarádů se do nového domova stěhovalo v měsíci prosinci na VILU 

JULII. Ve vile bydlí kamarádi, kteří potřebují v rámci zajištění svých potřeb větší podporu. 

Ukázalo se jako nezbytné pro některé z nich připravit adaptační program, v rámci kterého 

ve svých nových pokojíčcích přespávají jen některé dny v týdnu a společně pracujeme na 

tom, aby se z jedné noci postupně stalo sedm. 

Během podzimu jsme od Magistrátu města Hradce Králové získali další 3 byty se 

zvýhodněným nájemným, které jsou součástí síťě. A tak následovalo několik měsíců tvrdé 

práce, kdy jsme v bytech malovali, uklízeli a zabydlovali je, aby se mohli už v prosinci do 

jednoho z nich přestěhovat další 2 kamarádi. Zbývající 2 byty zatím na své nájemníky čekají. 

Doufáme, že tyto první „odvážné vlaštovky“ budou brzy následovat další a v roce 2013 se 

přestěhují do zbývajících dvou bytů i další skokani. 

Součástí celé síťě bydlení se v prvních měsících roku 2013 stane také nadační fond 

HRADECKÝ MAJORDOM, který bude správcem nemovitostí v rámci sítě a také zajistí 

nezávislost celé sítě na poskytovateli sociální služby. 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Podpora samostatného bydlení v číslech 

Kapacita služby byla 15 uživatelů.  

Podporu jsme poskytovali do 1 domácnosti.  

Provozní doba byla 7:00 - 20:00 v pracovní dny, 8:00 - 20:00 o víkendech. 

Služba byla poskytována 28 dní.  

 

V roce 2012 jsme službu podpora samostatného bydlení poskytli celkem 7 uživatelům.  Z toho: 

  7 nových uživatelů  

  5 žen  2 muži 

  Příspěvek na péči nepobírají 2 uživatelé   5 z Hradce Králové 

  2 nemají průkaz  5 držitelů průkazu ZTP/P 
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PROJEKTY 

Projekt BYDLENÍ V SÍTI 
Cílem projektu bylo vybavit společné prostory 4 domácností (kuchyně, obývací pokoje a další základní 

vybavení společných prostor i pokojů). 

 
Poskytovatel dotace: Statutární město Hradec Králové 

Délka projektu: 2012 

Výše dotace: 150 000,- Kč 

 

 

 

Smlouva o reklamě: HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.    

Výše finanční podpory 2012: 175 413,- Kč 

 

 

 

Sponzorský dar: TTC MARCONI, s.r.o. 

Účel: Nákup vybavení pro domácnosti    

Výše daru: 150 000,- Kč 
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Dílna s chráněnými pracovními místy zaměstnává 

převážně lidi s mentálním postižením a nabízí 

kvalitní služby v oblasti úklidu, kancelářských 

prací a jednoduchých manuálních činností 

pro širokou veřejnost. 

ÚKLID PANELOVÝCH DOMŮ                            

VENKOVNÍ ÚKLIDY 

ŠITÍ                                

BUTTONY 

TISK A VAZBA DOKUMENTŮ 
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 Ladílna v roce 2012 nabírala dech, pracovníci se zapracovávali na nových 

zakázkách,  při úklidu společných prostor obytných domů, přibyli nám i nové zakázky na 

úklid kancelářských prostor. Pracovníci nejprve pracovali na nových zakázkách s asistentem, 

postupně někteří zvládli převzít zakázky samostatně. Bojovali jsme s šitím, ale během roku 

jsme se ustálili a zdokonalili v šití překážek pro firmu Jipast, a.s.. Začali jsme produkovat 

vlastní šité výrobky – tašky, sáčky, polštáře. Na konci roku jsme finišovali s předvánoční 

zakázkovou výrobou pro různé firmy např. Jordi´s… Zúčastnili jsme se úspěšně i vánočních 

trhů v Novém Adalbertinu. V rámci kancelářských prací jsme se ukotvili na trhu s tiskem a 

vazbou diplomových prací. Naši pracovníci se zdokonalovali v rámci praxe ve skartaci 

přímo na půdě Krajského úřadu Královehradeckého kraje. 

 Náš celoroční růst jsme mohli realizovat za podpory Úřadu práce České republiky.  

 V roce 2012 bylo v Ladílně zaměstnáno 14 lidí se zdravotním postižením, přibyl nám 

pracovní asistent, který pomáhá pracovníkům při nových zakázkách v terénu i v dílně. 

(vedoucí Ladílny se vrátila z mateřské dovolené – HURÁ) 

O LADÍLNĚ 
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Posláním sociálního podniku BISTRA u dvou přátel 

je poskytovat kvalitní gastronomické služby svým 

zákazníkům, vytvářet pracovní místa pro osoby s 

mentálním postižením, podporovat regionální 

aktivity a dodavatele a zisk reinvestovat do života 

společnosti. 

BISTRO 

 

CATERING 

 

SVAČINY DO RUKY 
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Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00170 

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Doba realizace projektu: 1.prosince 2011 až 30.listopad 2013 

Náklady projektu: 4 827 956,19 Kč 

BISTRO U DVOU PŘÁTEL 

1. Do srpna 2012 se všichni pracovníci cílové skupiny aklimatizovali ve svých pracovních 

pozicích. Od podzimu nastalo velké zlepšení úrovně obsluhy v Bistru a práce s pokladnou. 

Každý pracovník v základu zvládá veškeré práce, které jsou obsaženy v pozicích obsluha 

Bistra, obsluha přípravovny a úklid. Pracovníci roznášky se zabývají pouze roznášením svačin. 

V případě jejich absence, je zvládají 3 pracovníci bistra zastoupit na konkrétních trasách. 

2. Vedoucí obsluhy a vedoucí bistra pravidelně dohlíží na kvalitu práce pracovníků cílové 

skupiny, provádějí zaškolování cílové skupiny v případě novinek v Bistru. U dvou pracovníků 

cílové skupiny je možné svěřit zaškolování ostatních kolegů. Dále jsou vedoucí pracovníci k 

dispozici pro případ potřeby (pracovník cílové skupiny má problém, zákazník chce 

reklamovat služby, zákazník se chce dozvědět více o projektu, nácvik nových činností…)dále 

se věnují svým povinnostem dle náplně práce. 

3. Zapojení cílové skupiny do rozhodování o chodu společnosti. Uskutečňuje se pravidelně v 

rámci porad, pracovníci jsou vyzýváni k námětům na změny, aby poskytovali zpětnou vazbu k 

chodu bistra… Každý pracovník má svůj konkrétní úkol, za který nese odpovědnost: drobné 

opravy v bistru, pomoc s administrativou, organizace praní prádla, úklid popelnic… Od srpna 

2012 se zájem o podílení na rozhodování o bistru výrazně zvýšil. 

4. Provoz Bistru: Provoz kavárny jde podle plánu, nejsilnější cílovou skupinou zákazníků jsou 

studenti, matky s dětmi, a pracovníci přilehlých firem. 

5. Catering: Catering se uskutečňuje především v rámci prostor Regiocentra, nejčastěji ve 

spolupráci s Centrum evropského projektování, dále jsme navázali spolupráci ke konci roku 

s Hradeckým dentálním vzdělávacím institutem. Pro který jsme  měli prodejní stánek na 

Dentál summitu 2012 pro 600 osob v Praze. V rámci této spolupráce budeme v roce 2013 

doprovázet cateringem další akce v Hradci Králové, které se konají cca 1 do měsíce. 

6. Svačiny do škol: V první polovině roku 2012 se nám podařilo proniknout do 3 škol v Hradci 

Králové, celkově jsme dodávali v průměru 100 svačin denně. Po přechodu na objednávkový 

systém přes internet  od září 2012 a vlivem prázdnin nastal významný propad na 50 svačin 

denně. Proto jsme přistoupili v závěru roku k přípravě svačinové kampaně. 

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00170 

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Doba realizace projektu: 1.prosince 2011 až 30.listopad 2013 

Náklady projektu: 4 827 956,19 Kč 
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje • Magistrát města Hradec Králové •              

AutoCont CZ, s . r.o. •  KELCOM Internat iona l , spo l . s . r.o. •                                        

Městské lázně—Aquacentrum Hradec Králové • Supermarket Albert, Svitavská ul. • 

FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. • Jakub Horský 

 

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje • Magistrát města Hradec Králové •               

Městské lázně—Aquacentrum Hradec Králové • TTC Marconi, s.r.o. •                             

HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. • Útulek pro psy Hradec Králové 

 

 

 

Úřad práce České republiky • Jipast, a.s. • Merida, a.s. • RSC logistic, s.r.o. • Kärcher, s.r.o. • 

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. • PRO CONSULTING s.r.o. • DERS s.r.o. • 

Čokoládovna Jordi´s 

 

 

 

 

Poco a poco animato, o.s. - spolupráce při Divadelním festivalu 2012 •                  

Hradecký dentáln í  vzdělávac í  inst i tut • Čokoládovna Jord i ' s  •                                     

Martin Zbroj - soukromá pražírna kávy • Pavel Mosler - dodavatel kávy, čajů Gatuzo • 

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína • Základní škola Úprkova •                        

Základní škola Opatovice nad Labem • Rodinné centrum Víla Amátka •                       

Gama Fobos - dodavatel gastrotechnologie • Ing. Arch. Helena Dařbujánová •               

Stará dáma, s.r.o. • SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s.r.o. • Prego • OZ—HRBEK, s.r.o. •                     

SPOLUPRÁCE 
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FINANČNÍ ŘÍZENÍ 
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   SKOK do života, o.p.s. 
        Za pravdivost veškerých údajů ve výroční 

zprávě za rok 2010 zodpovídá  

 

 

 

 

Kateřina Drábková Bíbusová, ředitelka 

 

Jména a údaje o uživatelích a pracovnících jsou           

uvedena s jejich souhlasem.  

 

 

Výroční zpráva SKOKu do života, o.p.s. za rok 2012/2 

byla schválena správní radou dne 10. září 2014.  

 

 

Výroční zpráva  SKOKu do života, o.p.s. za rok 2012/2 

byla zkontrolována dozorčí radou dne 10. září 2014. 

 

 

 Výroční zpráva 2012/2 vydána SKOKem do života, 

o.p.s.  

    dne 15. září 2014. 

Sídlo: 

Velké náměstí 142, 500 03 Hradec Králové 

Provozovna    VILA IDYLA 

Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové 

Provozovna    BISTRO u dvou přátel 

Soukenická 55, 500 03 Hradec Králové 

Identifikační číslo: 

27521753 

Bankovní účet: 

1080214379/0800 Česká Spořitelna, a.s.                       

Statutární zástupce, ředitelka: 

Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová 

Telefon: 

+420 606 839 952 

Email: 

katerina.drabkova@skokdozivota.cz 

www 

www.skokdozivota.cz 


