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Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na
území Hradce Králové kvalitní služby pro dospělé lidi s
mentálním postižením z Hradce Králové a okolí, kteří chtějí s
přiměřenou podporou samostatně bydlet, pracovat a užívat si
života.

Pomáháme žít obyčejné životy neobyčejně.
Od roku 2004



ROK 2019 VE SKOKU

• Správní rada se sešla v roce 2019
celkem 3 krát:

– 14. ledna

– 18. června

– 31. října

SPRÁVNÍ RADA

• V roce 2019 přesáhl počet zaměstnanců SKOKu 145 (včetně
pracovníků se zdravotním postižením BISTRA a LADÍLNY).

• Obrat organizace se v loňském roce přesáhl 30 miliónů korun.

DOZORČÍ RADA
• Dozorčí rada se sešla celkem

3 krát:
– 14. ledna

– 18. června

– 31. října



VZDĚLÁVÁNÍ A KONZULTACE
• Podařilo se nám akreditovat týdenní kurz s názvem Jak

vytvářet efektivní pracovní postupy ve službách bydlení.

• Realizovali jsme 5 turnusů tohoto kurzu.

• Třikrát jsme realizovali kurz Efektivního tréninku (pro Denní
stacionář Jihlava, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
a Denní stacionář Klokan Hořice).

• Osmkrát jsme realizovali kurz Hospodaření s penězi (pro
Rodinné centrum Hodonín, DOZP Chotělice, DOZP Kvasiny
a Denní stacionář Klokan Hořice.



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.

• Celkem jsme v roce 2019 poskytli službu sociální rehabilitace 27 uživatelům.

• Přišli 4 noví uživatelé.

• 4 uživatelé přestali službu využívat z důvodu naplnění svých cílů, čímž byla
posílena spolupráce se sociálně terapeutikou dílnou, kam odešli.

• Během letních prázdnin jsme realizovali vícedenní tréninkový pobyt v
rekreačním areálu na Stříbrném rybníce, kde měli uživatelé možnost
vyzkoušet celou řadu pohybových aktivit, ale především strávit několik nocí
mimo domov bez rodičů.



PROJEKTY
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT SLUŽBY 
SOCIÁLNÍ PREVENCE IV                      
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

• DOBA REALIZACE:                                   
1. ledna – 31. prosince 2019

• CELKOVÁ PODPORA:                               
300 000 Kč

CVIČENÍ BYDLENÍ, 
PRÁCE, UČENÍ

• DOBA REALIZACE:                                       
1. ledna – 31. prosince 2019

• CELKOVÁ PODPORA: 
2 510 561 Kč

• NÁZEV PROJEKTU: Zajištění služby sociální
prevence sociální rehabilitace zaměřené na nácvik
pracovních dovedností, bydlení pro osoby s mentálním
postižením ambulantní formou v Hradci Králové a
terénní formou pro region Hradecko.

• DOBA REALIZACE:                                              
1. ledna 2016 – 30. června 2019

• CELKOVÁ PODPORA v roce 2019:                        
1 520 357 Kč

CVIČENÍ BYDLENÍ, 
PRÁCE, UČENÍ



Posláním služby podpora samostatného bydlení je poskytnout profesionální
podporu lidem s mentálním postižením tak, aby mohli v Hradci Králové
dlouhodobě samostatně žít a bydlet dle svých představ.

• Služba měla v roce 2019 celkem 20 uživatelů.

• Službu jsme poskytovali do 9 bytů v běžné zástavbě.

• Novou smlouvu jsme uzavřeli se 4 uživateli, 1 uživatel naopak službu ukončili.

• Všichni uživatelé služby, kteří bydlí sami ve svých bytech, zde zůstávají
minimálně 5 dní v týdnu.

• Uživatelé se účastnili mnoha organizovaných i neorganizovaných akcí.



PROJEKTY
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT 
SLUŽBY SOCIÁLNÍ 
PREVENCE IV                      
V KRÁLOVÉHRADECKÉM 
KRAJI

• DOBA REALIZACE:                                   
1. ledna – 31. prosince 2019

• CELKOVÁ PODPORA:                             
144 000 Kč

PODPOROVANÉ BYDLENÍ 
V SÍTI

• DOBA REALIZACE:                                       
1. ledna – 31. prosince 2019

• CELKOVÁ PODPORA: 
1 546 867 Kč• NÁZEV PROJEKTU: Zajištění služby sociální 

péče podpora samostatného bydlení pro osoby 
zejména s mentálním postižením, případně s 
duševním onemocněním terénní formou pro 
region Hradecko 

• DOBA REALIZACE:                                      
1. ledna 2016 – 30. června 2019

• CELKOVÁ PODPORA v roce 2019:              
512 809 Kč

PODPOROVANÉ BYDLENÍ 
V SÍTI



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.

• Službou prošlo celkem 17 osob cílové skupiny, 1 odchozích a 2 nově příchozích.

• Pro vilu Janu se podařilo získat finanční prostředky pro výstavbu nové pergoly.

• Na vile Janě mají nově všichni uživatelé kola, aby mohli jezdit na společné výlety do
hradeckých lesů.

• Během roku se uskutečnilo několik rehabilitačních pobytů. Obyvatelé vily Julie si užili
týden v maďarských termálních lázních, zatím co obyvatelé vily Julie si vyjeli na týdenní
pobyt do Chorvatska.



PROJEKTY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA         
NA ZJIŠTĚNÍ SLUŽBY 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

• DOBA REALIZACE:                                       
1. ledna – 31. prosince 2019

• CELKOVÁ PODPORA: 
3 016 720 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V SÍTI

• NÁZEV ZAKÁZKY: Poskytování sociální 
služby chráněné bydlení – pro osoby s 
mentálním postižením III

• DOBA REALIZACE:                                      
1. června 2015 – 30. listopadu  2020

• CELKOVÁ PODPORA v roce 2019:               
2 200 000 Kč



Posláním sociálně terapeutické dílny je vytvářet nabídku různorodých
pracovních činností v Hradci Králové a okolí tak, aby se dospělí lidé
s mentálním postižením s nižším pracovním potenciálem mohli denně
smysluplně realizovat dle svých schopností a potřeb.

• Kapacita služby byla v roce 2019 navýšena na 8 uživatelů.

• Službu v roce 2019 navštěvovalo celkem 6 uživatelů – všichni nově
příchozí během roku.

• Pronajali jsme pro službu nové prostory na adrese Akademika
Heyrovského, abychom mohli službu realizovat smysluplně dle svých
schopností potřeb jednotlivých uživatelů.



PROJEKTY

• DOBA REALIZACE:                                       
1. ledna – 31. prosince 2019

• CELKOVÁ PODPORA: 
1 211 410 Kč

LAFARMA



Dílna s chráněnými pracovními místy, zaměstnává lidi se zdravotním,
převážně mentálním postižením, a nabízí kvalitní služby v oblasti úklidu,
kancelářských prací a jednoduchých manuálních činností pro širokou
veřejnost.

• Úklid - Uklízíme 21 domů, logistické centrum - kanceláře i halu úklidovým strojem. Nově jsme začali
spolupracovat s Biskupským gymnáziem, kde poskytujeme venkovní úklidové služby.

• Šití – velkou motivací pro nás byla prodejní výstava v poslanecké sněmovně. Rádi jsme se zúčastnili i
hradecké akce nábřeží umělců. Zdokonalujeme šití podsedáků, na kterých spolupracuje mnoho
našich kolegů, při recyklaci molitanu a dalším zpracování.

• Velkým hitem tohoto roku byly ekologické sáčky na potraviny, které vyvolaly u našich zákazníků
velký zájem.

• Kancelářské práce – stále více zákazníků využívá naší nabídky výroby butonů. Sezóně nás
zaměstnávají studenti, kterým tiskneme a vážeme diplomové práce. Významnou zakázkou je pro nás
poskytování služby skartování dokumentů pro firmu SOR a.s.



Sociální podnik zaměřený na výrobu a prodej jednoduchých čerstvých
produktů studené a teplé kuchyně. Nabízí především rychlé občerstvení
v moderních prostorách na Pivovarském náměstí v Hradci Králové.

• Zrealizovali jsme druhý ročník letních kin na Pivovarském náměstí ve spolupráci s
Krajským úřadem, jeho Správou nemovitostí a Biografem Etienne.

• Během druhé poloviny roku došlo ke změnám ve vedení Bistra.

• Více jsme se začali soustředit na vlastní výrobu, čímž postupně omezujeme
produkty, které jsme pouze přeprodávali.

• Pokračujeme s donáškou svačin do škol.

• Úspěšně pokračuje i provoz fialového bistra na UHK

• I v roce 2019 jsme realizovali velké množství cateringů. I zde postupně měníme
sortiment, abychom upřednostňovali námi vyráběné produkty.



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2019



ROZVAHA 2019



NEJVĚTŠ Í
P O D P O R O V AT E L É  
R O K U  2 0 1 9
M I M O  P R O J E K T Y  F I N A N C U J Í C Í  S O C I Á L N Í  S L U Ž B Y



DÍKY MOC ZA POMOC





• ZŠ Úprkova Hradec Králové

• Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Hradec Králové

• ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové

• ZŠ Nový Hradec Králové

• ZŠ Svobodné dvory

• Univerzita Hradec Králové

• Hradecký dentální vzdělávací institut

• Pavel Mosler

• CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE



Sídlo:
Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové

Provozovna VILA IDYLA
Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové
Provozovna BISTRO u dvou přátel
Soukenická 55, 500 03 Hradec Králové
Provozovna LADÍLNA 
Kejzlarova 1679, 500 12 Hradec Králové
Provozovna HEYROVSKÉHO
Akademika Heyrovského 1178, 500 03 HK

Identifikační číslo:
27521753
DIČ:
CZ27521753
Bankovní účet:
1080214379/0800 Česká spořitelna, a.s.
Statutární zástupce, ředitelka:
Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová
www.skokdozivota.cz

Za pravdivost veškerých údajů ve výroční 
zprávě za rok 2019 zodpovídá

Kateřina Drábková Bíbusová, ředitelka

Jména a údaje o uživatelích jsou uvedena s jejich souhlasem.

Výroční zpráva SKOKu do života, o.p.s. za 
rok 2019 byla schválena správní radou dne 

18. 6. 2020.

Výroční zpráva SKOKu do života, o.p.s. za 
rok 2019 byla schválena dozorčí radou dne 

18. 6. 2020.

Výroční zpráva SKOKu do života, o.p.s. byla 
vydána dne 18.6. 2020.


