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Výroční zpráva 2014 
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 smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí. 
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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.  
    Rok 2013 byl pro SKOK do života hlavně ve znamení přípravy na stěhování a samotného stěhování dalších kamarádů do vlastních 
domácností. Na VILE JŮLII, která je součástí BYDLENÍ v síti tak nyní bydlí 6 kamarádů, každý ve svém pokoji a dalších 13 kamarádů se tam 
střídá v nočních pobytech v rámci adaptačního programu. V bytech rozmístěných různě v zástavbě Hradce Králové pak bydlí ještě dalších 6 
lidí. Celkem tedy službu podpora samostatného bydlení ke konci roku 2013 využívalo 25 uživatelů. Velký krok k samostatnosti udělalo 
BISTRO u dvou přátel, které se od listopadu postavilo na vlastní nohy, a ještě v průběhu podzimu byly k BISTRU otevřeny další dvě jeho 
pobočky. Pro BISTRO nyní pracuje celkem 14 pracovníků se změněnou pracovní schopností. Rozrostla se i LADÍLNA, kde nyní pracuje 16 
pracovníků se změněnou pracovní schopností. V roce 2013 se upevnila spolupráce LADÍLNY s čokoládovnou Jordi´s a firmami Pierre (výroba 
a prodej luxusního koženého a dřevěného zboží od českých výrobců) a Jipast a.s. (výroba a prodej sportovního vybavení). S růstem LADÍLNY 
vrostl i počet zakázek na úklid společných prostor panelových domů a kanceláří (např. Kelcom INTERNATIONAL, spol. s.r.o., FOFR). Služba 
CVIČENÍ bydlení, práce, učení začala od ledna 2013 realizovat veřejnou zakázku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která potrvá 
až do prosince 2014. V březnu a dubnu se téměř všichni uživatelé a někteří pracovníci zúčastnili dalších zahraničních stáží v partnerských 
organizacích projektu mezinárodní spolupráce SKOK do Evropy v rakouském Grazu a švédském Söderhamnu, odkud si přivezli spoustu 
nových zážitků a nových přátelství.  

Rok 2014 stal se neoficiálně rokem vzdělávacím. Koncem roku 2013 se na při MPSV podařilo akreditovat 5 kurzů pro efektivní 
trénink dovedností osob s mentálním postižením. Díky těmto kurzům jsme během celého roku navštívili zařízení napříč celou republikou, 
kterým jsme se snažili předat alespoň část naší dobré praxe. Pracovnice služby BYDLENÍ v síti rozšířily pole působnosti a za hranice města 
Hradec Králové a začali službu poskytovat rodině bydlící v Polánkách nedaleko Třebechovic pod Orebem. Pokračovali v poskytování podpory 
do domácností jednotlivých uživatelů tak, jako v předešlém roce a pracovali s nimi na jejich dalším osamostatňování. V tomto roce jsme 
získali od nadace NROS finanční podporu na realizaci projektu Profesionálního podpůrce, jehož cílem je poskytovat zájemcům s mentálním 
postižením profesionální podporu při rozhodování v různých oblastech dle NOZ, jako alternativu k omezování jejich svéprávnosti. BISTRO 
u dvou přátel v tomto roce otevřelo další svou pobočku, již třetí, v prostorách hradeckého úřadu práce. Díky tomu bylo třeba rozšířit 
pracovní tým bistra, který nyní zaměstnává již 22 osob se změněnou pracovní schopností. Díky stoupajícímu zájmu u úklidové služby dílny 
LADÍLNY se rozrostl i její pracovní tým. Pro LADÍLNU v roce 2014 pracovalo celkem 19 osob se změněnou pracovní schopností. Podařilo 
se jim získat několik nových zakázek a upevnit spolupráci s firmami z předchozích let. Díky veřejné zakázce Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje mohla služba sociální rehabilitace CVIČENÍ bydlení, práce, učení i nadále poskytovat stávajícím i 8 novým 
uživatelům ucelený komplex služeb, které vedou k jejich uplatnění na trhu práce a následnému osamostatnění a životu ve vlastních 
domácnostech. 

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 a dozorčí rada zasedala v roce 2014 celkem pětkrát ve složení:  

Správní rada: Karolína Handlová, předsedkyně správní rady, Ing. Jaroslav Machálek, člen, Jan Havel, člen  

Dozorčí rada: Ing. Luďek Dohalský, předseda, Mgr. Karolína Páchová, člen, Mgr. Jan Sýkora, člen  

  

Správní rada schválila změnu sídla společnosti na Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové  

Správní a dozorčí rada čestně prohlašuje, že SKOK do života, o.p.s. realizoval v roce 2014 služby po stránce 

obsahové, finanční i personální v souladu se zakládací smlouvou, se zákony a právními předpisy České republiky. 

  

 
 

 

24.leden 2014 schválení plánu práce za rok 2013 a na 2014 SR A DR 

12.června 2014 zakladatelé schválení zakládací smlouvy předložení 

30. června 2014 schválit VZ 2013/1 bez finanční části SR A DR 

10. září 2014 schválení VZ 2012/2 a schválení výsledku SR A DR 

5.prosince 2014 schválení VZ 2013/2 s finanční částí SR A DR 

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 2013 

CÍL   Popis cíle   

1A   ZMĚNA SÍDLA SPOLEČNOSTI 100% 

  1 Změna zakládací listiny 100% 

2B   REALIZACE FINANČNÍHO PROCESU   70% 

  1 

2 

3 

Účetnictví 2013 uzavřeno, audit realizován 

Podrobný finanční rozbor pro rok 2015 

Finanční výsledek za rok 2014 neuspokojivý 

100% 

100% 

  10% 

  

3C   PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU 100% 

  1 

2 

3 

Realizace IPII a vyhodnocení dle smlouvy 

Podání žádosti a zahájení realizace projektu Profesionální podpůrce 

Podání nabídek veřejných zakázek IPIII 

100% 

100% 

100% 

4D   REALIZACE PERSONÁLNÍ SMĚRNICE   65% 

    Porady realizovány chaoticky, dle potřeby 

Pracovní tým kiosku na úřadu práce vytvořen 

  30% 

100% 

5E   REALIZACE SOCIÁLNÍ REHABILITACE 90% 

  1 

2 

  

Pracovníci dodržují stanovené postupy tréninku 

Příjem nových uživatelů 

  80% 

100% 

6E   HARMONIZACE VZTAHŮ MEZI UŽIVATELI A ZABYDLENÍ na BYDLENÍ 82,5% 

  1 

2 

3 

4 

Pracovníci se střídají pouze na úrovní denních směn 

Nalezení pravidel soužití a podpora při jejich dodržování 
Pracovníci podporují US v aktivním a pasivním odpočinku 

Účelové neužívání služby pokračuje, dále se potýkáme s dluhy za služby 

100% 

100% 

100% 

  30% 

7E   ZÍSKAT DOSTATEK ZAKÁZEK NA SKARTACI PRO LADÍLNU 70% 

  1 

2 

3 

  

Náklady a výnosy se nerovnají 
Úklidová sekce vytížená, nedostatek zakázek na skartaci přetrvává 

Omezení porovnávání pracovní výkonnosti mezi pracovníky 

  

70% 

80% 

60% 

8E   PROVOZ BISTRA S UDRŽITELNÝM ROZPOČTEM 50% 

  1 Nižší produkce kompenzována otevřením kiosku na úřadu práce z příspěvku 

Zahájení jednání o snížení nájmu. Získání daru hejtmana 

 50% 

50% 

9F   PŘÍPRAVA NA AKTUALIZACI SMĚRNICE PROVÁZENÍ 70% 

  1 

2 

3 

  

Vypracován návrh na doplnění dokumentů PSB 

Identifikace možných schůzek ke zrušení 
Pokračujeme v hodnocení uživatelů so souhrnný tabulek 

  

100% 

  50% 

  60% 

  

10G   VYBAVENÍ KIOSKŮ BISTRA U DVOU PŘÁTEL 100% 

   1 

2 

Žádost podána a podpořena 

Vybavení nakoupeno a nainstalováno 

100% 

100% 

11G   VYBAVENÍ IT BROŽÍKOVA 70% 

  1 

2 

Vybrán externí dodavatel a správce  multifunkčního zařízení 
Realizace opatření ke stabilizaci sítě 

  

100% 

  40% 

  

12H   PROPAGACE NA FACEBOOKU 100% 

   1 

2 

Propagace Ladílna 

Propagace Bistro 

100% 

100% 

    celkem 80% 
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V rámci  procesu  je popsán systém přijímání, řízení, rozvoje  a hodnocení 
pracovníků, praktikantů a dobrovolníků.  

 
  V roce 2014 prošlo SKOKem do života celkem 74 pracovníků. Pracovníci se v rámci 
jednotlivých minitýmů účastnili pravidelných porad i skupinových supervizí (za rok 2014 celkem 10). V 
rámci povinného vzdělávání se pracovníci zúčastnili několika odborných stáží v zařízeních podobného typu 
jako SKOK do života, akreditovaných kurzů a interního vzdělávaní. Dvě pracovnice odešly na mateřskou 
dovolenou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PRAXE 
  Součástí personálního řízení jsou také praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých 
škol. V loňském roce jsme v této oblasti nejvíce spolupracovali se Střední odbornou školou veřejnoprávní 
Stěžery, Univerzitou Hradec Králové (Pedagogická fakulta—Katedra sociální pedagogiky a Katedra 
speciální pedagogiky, Ústav sociální práce), Univerzitou Pardubice (Fakulta zdravotnických studií) a 
Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Fakulta zdravotnických studií).  

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 

Typ aktivity Počet pracovníků  

Sociální rehabilitace 10 

LADÍLNA 20 

z toho ZPS 18 

BISTRO u dvou přátel 25 

z toho ZPS 23 

Administrativní prac. 5 

DPP a DPČ 8 

Celkem  74 

z toho ZPS 44 

Podpora samostatného      
bydlení 

6 

z toho ZPS 2 

z toho ZPS 1 
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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 se uskutečňují individuální schůzky s uživateli, jejich opatrovníky, rodiči a 
sourozenci.  Do provázení jsou zapojeni všichni klíčový pracovníci a díky provázení se nám daří 
propojovat sociální rehabilitaci, podporu samostatného bydlení i práci jednotlivých uživatelů. Úlohou 
vedoucího provázení je zastávat osobní potřeby každého člověka s mentálním postižením v naší 
společnosti. 

 V rámci procesu se uskutečňují rady uživatelů a rady zákonných zástupců. 

PROVÁZENÍ 

AKCE v roce 2014 

♦ Oslavy 10. výročí založení SKOKu do života 
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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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 Služba sociální rehabilitace neboli CVIČENÍ bydlení, práce, učení nabízí nácvik 
dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život 
mimo vlastní rodinu. 
 Služba v roce 2014 probíhala v Brožíkově ulici, kde máme tréninkovou dílnu, kuchyň, 
koupelnu a pak po celém městě HK, v obchodech i MHD. Někteří uživatelé absolvovali 
stáže v bistru a dílně. V roce 2014 měla služba celkem 43 uživatelů, z toho 5 nově 
příchozích. Celkem službu zajišťovalo 9 pracovníků v přímé práci, současně 7 a 2 
pracovnice odešly na mateřskou dovolenou. Služba byla financována z IP a MMHK.  
V tomto roce se nám podařilo realizovat dlouhodobé stáže, které usnadňují přechod ze 
služby do tvrdé reality práce. Jedním z nově příchozích pracovníků se stal po několika 
letech muž. Úspěšně jsme vytvořili nové postupy pro efektivní trénink a realizaci 
vzdělávacích kurzů pro pracovníky zaměřených na efektivní trénink osob s mentálním 
postižením  

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Sociální rehabilitace v číslech 

 
Kapacita služby byla 15 uživatelů v jedné hodině.  
Souběžně běžely 3 tematické skupiny dopoledne a 2 odpoledne. 
Týdenní provozní doba byla přibližně 40 hodin.  
 
V roce 2014 jsme poskytli službu sociální rehabilitace celkem 43 uživatelům.  Z toho: 
 
   

   8 nových Skokanů   5 ukončená smlouva 

   21 žen   22 mužů 

  Příspěvek na péči nepobírá 0 uživatelů  27 z Hradce Králové 
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PROJEKTY 

Veřejná zakázka SKOK do života 
Individuálního projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II 

Projekt zaměřený na realizaci služby sociální rehabilitace. 

• Délka realizace: roční cyklus, 2012 - 2014 
• Celková výše projektu:  5 140 800,- Kč                      
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost.  

 

PROJEKT CVIČENÍ bydlení, práce, učení 
Dotace: Města Hradec Králové 
Délka realizace: 1. 1. 2014—31. 12. 2014 
Celková výše dotace:  150 000,- Kč 
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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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  Posláním služby podpora samostatného bydlení neboli BYDLENÍ v síti 

je poskytovat profesionální podporu lidem s mentálním postižením, aby mohli 

v HK dlouhodobě žít a bydlet dle svých představ. 

Službu jsme v roce 2014 poskytovali celkem 29 lidem, z toho 6 ve skupinové 

domácnosti, 10 v samostatných bytech po HK a 13 v adaptačním programu. Na 

službě se podílelo celkem 6 pracovnic a 3 víkendové pracovnice. Služba byla 

financována z MPSV, KÚ KHK, MMHK a prostředků uživatelů služby. 

  Většina US konečně bydlí ve svém bytě minimálně 5 dní v týdnu. 

  Začali jsme realizovat projekt Profesionálního podpůrce, který 

s uživateli sítě řeší oblasti hospodaření s penězi, zdravotního stavu a 

opatrovnictví. 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Podpora samostatného bydlení v číslech 

Kapacita služby byla 15 uživatelů.  
Podporu jsme poskytovali do 5 domácnosti.  
Provozní doba byla 7:00 - 20:00 v pracovní dny, 8:00 - 20:00 o víkendech (dále dle individuálních potřeb). 
Služba byla poskytována 355 dní.  
 
V roce 2014 jsme službu podpora samostatného bydlení poskytli celkem 29 uživatelům.  Z toho: 

   4 nových uživatelů z toho 2 v adaptačním programu 

  12 žen  17 muži 

  Příspěvek na péči nepobírají 4 uživatelé   17 z Hradce Králové 
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PROJEKTY 

 
Projekt BYDLENÍ V SÍTI 
 
Poskytovatel dotace: Statutární město Hradec Králové 
Délka projektu: 1. 1. — 31. 12. 2014 
Výše dotace: 80 000,-  

 
 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Délka projektu: 1. 1. — 31. 12. 2014 
Výše dotace: 450 000,-  
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Projekt PROFESIONÁLNÍ PODPŮRCE 
 
Název projektu: Profesionální podpůrce 

Číslo projektu: 3610050 

Doba trvání: 1. září. 2014 do 29. února. 2016 

Rozpočet projektu: 1 397 112 Kč 

Pracovní tým:   Mgr.  Alena Nosková – profesionální podpůrce 

                       Mgr. Jitka Jirsová – projektový manažerka 

                       Ing. Radana Hubálková – finanční manažerka 

 
Cíl projektu: 
  Cílem projektu je zamezit omezování způsobilosti k právním úkonům využitím 
podpůrce, nápomoci při rozhodování, dle nového občanského zákoníku.  
 
Dílčí cíle projektu:  
- vytvoření šablony smlouva o nápomoci 
- definovat role a pravomoci profesionálního podpůrce v praktickém životě osob z cílové 
skupiny 
- minimálně  7 podaných návrhů na soud 
- minimálně 4 soudem schválených smluv o sjednání nápomoci 
- poskytování poradenství minimálně 27 osobám z cílové skupiny 
- poskytování nápomoci profesionálním podpůrcem minimálně 4 osobám z cílové skupiny 
- realizace 4 velkých besed o roli podpůrce pro veřejnost 

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009 – 2014, se zamě-
řuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu 
je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udrži-
telnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rov-
nosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minorit-
ních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.   



14 

 

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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O LADÍLNĚ 

  LADÍLNA, dílna s chráněnými místy, poskytuje služby v oblasti úklidu, 

zvláště úklidu společných prostor obytných domů, kancelářských prací – nejvíce 

vazby diplomových prací a skartace a jednoduchého šití, např. tašek nebo 

polštářků. V LADÍLNĚ pracovalo v roce 2014 celkem 16 pracovníků 

s postižením a 3 pracovnice bez postižení. 

  Realizovali jsme velké veřejné zakázek s firmami Merida a B Braun. 

  Získali jsme několik nových úklidových zakázky bez nutnosti přijetí 

nových pracovníků. Vzrostl zájem o tisk a vazbu závěrečných prací studentů 

právě v naší dílně. 
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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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BISTRO U DVOU PŘÁTEL 

   

BISTRO u dvou přátel je sociální podnik, jehož pracovní tým tvoří z velké části 

pracovníci s mentálním postižením. Poskytuje kvalitní služby v oblasti studené 

kuchyně, cateringu a svačin pro školáky.  V současné době má kromě bistra další 

4 pobočky – úřad práce, BIGY, ŠOŠ a UHK. V roce 2014 bistro zaměstnávalo 

celkem 23 osob s postižením a 2 pracovnice bez postižení. 

  Jako jednu z největších akcí, kterou jsme v roce 2014 realizovali, bylo 

zajištění  občerstvení pro účastníky Dentálního summitu v Praze. 

  Otevřeli jsme nové modro-bílé bistro v prostorách úřadu práce v 

Hradci Králové. Díky velikosti prostor právě na úřadu práce se nám podařilo 

obohatit sortiment sortiment o denní menu s polévkou a hlavním jídlem. 
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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.  
 

 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky • Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje • Magistrát města Hradec Králové •  Městské lázně—Aquacentrum Hradec Králové • 
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 • Pierre 
 

 
 

 

Poco a poco animato, o.s. - spolupráce při Divadelním festivalu 2013 •                  
Hradecký dentální vzdělávací institut • Čokoládovna Jordi's • Pavel Mosler - dodavatel kávy, 
čajů Gatuzo • Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína • Základní škola Úprkova •                       
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. • FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. 

SPOLUPRÁCE 



19 

 

 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ 
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   SKOK do života, o.p.s. 
        

 Za pravdivost veškerých údajů ve výroční 
zprávě za rok 2014 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 2014 
byla schválena správní radou dne 19. června 2015.  

 

 

Výroční zpráva  SKOKu do života, o.p.s. za rok 
2013/3 byla zkontrolována dozorčí radou dne          

19. června 2015. 

 

 

 Výroční zpráva 2013/3 vydána SKOKem do života, 
o.p.s. dne 22. června 2015. 

Sídlo: 

Velké náměstí 142, 500 03 Hradec Králové 

Provozovna    VILA IDYLA 

Brožíkova 451, 500 12 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 

WEB 

www.skokdozivota.cz 

Soukenická 55, 500 03 Hradec Králové 

Provozovna    BISTRO u dvou přátel 

DIČ: 

CZ27521753 


