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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 2020 VE SKOKU

• Správní rada se sešla v roce 2020
celkem 3 krát:

– 18. ledna

– 22. června

– 3. listopadu

SPRÁVNÍ RADA

• V roce 2020 přesáhl počet zaměstnanců SKOKu 158 (včetně
pracovníků se zdravotním postižením BISTRA a LADÍLNY).

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

DOZORČÍ RADA
• Dozorčí rada se sešla v roce 2020

celkem 3 krát:
– 18. ledna
– 22. června

– 3. listopadu



VZDĚLÁVÁNÍ A KONZULTACE
• Rok 2020 byl i v oblasti vzdělávání poznamenán Covidem-19,
proto i naše vzdělávací aktivity probíhaly v omezené míře.
Některé jsme realizovali ve formě on-line, některé přesunuli
na rok 2021.

• Uskutečnily 7 akreditovaných kurzů Efektivního tréninku
- proškoleno 94 pracovníků sociálních služeb,

• Konaly se 3 Intenzivní kurzy – proškoleno 22 osob.
• Započali jsme dlouhodobou spolupráci s Městskou správou
sociálních služeb Vejprty. Podporujeme jednotlivé pracovní
týmy jejich sociálních služeb právě vzděláváním, konzultacemi.
Cílem spolupráce je přispět ke zlepšení kvality sociálních
služeb poskytovaných touto organizací lidem s mentálním a
psychickým onemocněním.



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.

• V roce 2020 využívalo službu sociální rehabilitace 22 uživatelů. Během roku jsme ve službě přivítali pět nových
uživatelů a rozloučili se s jedním, který přestal službu využívat z důvodu naplnění svých cílů a přesunul se do
sociálně terapeutické dílny.

• Jednomu uživateli se podařilo prokázat dostatečnou míru dovedností pro osamostatnění se ve vedení domácnosti a
byla mu proto zprostředkována služba podpory samostatného bydlení, s jejíž pomocí se odstěhoval od rodičů a nyní
s její podporou samostatně bydlí.

• Podmínky pro fungování sociální rehabilitace byly v roce 2020 značně ztížené probíhající pandemií koronaviru,
dokázali jsme se však přizpůsobit a i s respirátory pokračovat v intenzivním nácviku. Bylo nutné nastavit funkční
opatření a dohlížet na jejich dodržování. I proto jsme zesílili intenzitu nácviku hygieny, zařadili jsme do programů, jak
správně pečovat o roušky a respirátory či jak se chovat na veřejných místech a minimalizovat tak riziko nákazy.
V době plné změn a mnohdy zmatených zpráv jsme se snažili udržovat uživatele v obraze a situaci jim vysvětlovat
tak, aby jí porozuměli, nepropadali panice, ale zároveň dodržovali vyžadovaná opatření.

• Z důvodu striktního dodržování rozdělení do skupin přišli někteří uživatelé dočasně o kontakt s některými
kamarády, jiní zase z důvodu karantény apod. nemohli určitou dobu docházet do služby. Zapracovali jsme tedy na
tom, aby uživatelé uměli kromě mobilního telefonu používat i facebook a messenger či videohovory.



PROJEKTY
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT SLUŽBY 
SOCIÁLNÍ PREVENCE V                      
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

• DOBA REALIZACE:                                   
1. ledna – 31. prosince 2020

• CELKOVÁ PODPORA:                               
300 000 Kč

CVIČENÍ BYDLENÍ, 
PRÁCE, UČENÍ

• CELKOVÁ PODPORA: 
20 000 Kč

• PŘEDMĚT PROJEKTU: Poskytování 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
Královéhradecko.

• DOBA REALIZACE:                                              
1. ledna 2020 – 30. června 2022

• CELKOVÁ PODPORA v roce 2020:                        
4 464 718 Kč

COVID-19



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 Podpora samostatného bydlení byla v roce 2020 poskytována
20 uživatelům, a to v rámci 9 domácností.

• Nová smlouva byla uzavřena s jedním novým uživatelem a dva uživatelé
naopak službu PSB ukončili.

• Všichni naši uživatelé bydlí samostatně ve svých domácnostech a všichni
chodí pravidelně do práce, nebo se na práci připravují v rámci služby
Sociální rehabilitace.

• V roce 2020 byla služba PSB poskytována nepřetržitě, a to v souvislosti
s pandemií COVID-19. Naši uživatelé a pracovníci zvládli tuto situaci
velmi dobře a odpovědně.



PROJEKTY
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT 
SLUŽBY SOCIÁLNÍ 
PREVENCE V                     
V KRÁLOVÉHRADECKÉM 
KRAJI

• DOBA REALIZACE:                                   
1. ledna – 31. prosince 2020

• CELKOVÁ PODPORA:                             
260 000 Kč

PODPOROVANÉ BYDLENÍ 
V SÍTI

• CELKOVÁ PODPORA: 
90 000 Kč

• PŘEDMĚT PROJEKTU: Poskytování služby
sociální péče – podpora samostatného
bydlení pro osoby zejména s mentálním
postižením, terénní formou pro region
Královéhradecko.

• DOBA REALIZACE:                                     
1. ledna 2020 – 30. června 2022

• CELKOVÁ PODPORA v roce 2020:                
2 119 508 Kč

COVID-19



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.

• Rok 2020 jsme s klienty našich chráněných bydlení odstartovali s velkými plány. Těšili jsme se, že
vyrazíme k moři, na naše oblíbené místo do Chorvatska a několik klientů si přálo jet i do termálů.
Bohužel světová pandemie koronaviru nám naše plány překazila. Nenechali jsme si ale zkazit náladu
a naplánovali jsme si dovolenou v Čechách. Absolvovali jsme jeden rehabilitační pobyt na Vysočině
a dvě dovolené v Krkonoších.

• Nejen pro naše klienty, ale i pro zaměstnance byl rok 2020 vzhledem k pandemii velmi těžký
především po psychické stránce. Odloučení od rodiny a přátel jsme kompenzovali využitím
sociálních sítí a videohovorů. Pro zlepšení nálady jsme využívali možností účastnit se různých online
koncertů a bavili jsme se společně doma. V našich plánech rekonstrukce jedné z našich vil jsme
vzhledem ke karanténě moc nepostoupili, budeme v jejich plnění pokračovat v dalším roce.



PROJEKTY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA         
NA ZJIŠTĚNÍ SLUŽBY 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ • DOBA REALIZACE:                                       

1. ledna – 31. prosince 2020

• CELKOVÁ PODPORA: 
4 423 330 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 2020:               
2 016 667 Kč

COVID-19
• CELKOVÁ PODPORA: 

110 000 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V SÍTI

• DOBA REALIZACE:                                       
1. ledna – 31. prosince 2020

• CELKOVÁ PODPORA: 
90 000 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V SÍTI

• DOBA REALIZACE:                                       
1. ledna – 31. prosince 2020

• CELKOVÁ PODPORA: 
600 000 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.

PROVOZOVNA HEYROVSKÉHO

• Službou prošlo v roce 2020 celkem 9 uživatelů.
• Přišli k nám 3 noví uživatelé, naopak 2 uživatelé se ke konci roku 

přesunuli do LAFARMY v Polánkách nad Dědinou. 
• Naučili jsme se pracovat s novou elektrickou troubou, díky které můžeme 

trénovat přípravu teplých pokrmů či pečení.
• Během letních prázdnin jsme se účastnili několika vzdělávacích výletů, 

např. do vodní elektrárny. 



PROVOZOVNA POLÁNKY NAD DĚDINOU

• Projekt je realizován ve spolupráci s MAS NAD ORLICÍ, financovaný
z OP Zaměstnanost EU.

• Přes zimu 2020 se nám podařilo vybudovat zázemí pro kamarády
ze sociálně terapeutické dílny SKOKu do života, o.p.s. LAFARMY
v Polánkách nad Dědinou. Sádrovali jsme, stěnospravovali, pokládali
lino, rovnali, montovali a natírali nábytek, stěny i okna. Farmáři nelenili,
oblékli holiny, termoprádlo a respirátory a začali něžně probouzet
roky spící zahradu k životu, již na podzim jsme prořezávali zarostlé
stromy a likvidovali přerostlé tůje.



PROJEKTY

• DOBA REALIZACE:                                       
1. ledna – 31. prosince 2020

• CELKOVÁ PODPORA: 
165 000 Kč

LAFARMA

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT 
SLUŽBY SOCIÁLNÍ 
PREVENCE V                     
V KRÁLOVÉHRADECKÉM 
KRAJI
• PŘEDMĚT PROJEKTU: Poskytování

služby sociální prevence sociálně
terapeutické dílny pro osoby s mentálním
postižením ambulantní formou pro region
Královéhradecko

• DOBA REALIZACE:                                    
1. ledna 2020 – 30. června 2022

• CELKOVÁ PODPORA v roce 2020:                       
1 191 194 Kč

LAFARMA – POLÁNKY 
NAD DĚDINOU
• DOBA REALIZACE:                                       

1. března 2020 – 31. prosince 2022

• CELKOVÁ PODPORA v roce 2020: 
234 272 Kč



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.

• LADÍLNA rok 2020 zvládla nejlépe jak mohla. Na jaře jsme šili roušky ve velkém.
Podařilo se nám i spolupodílet na rouškomatu, který byl instalován u OD Atrium.

• Během prvního lockdownu jsme si museli osvojit nové pracovní návyky související
s pravidlem 3R, což hlavně při úklidech nebylo nic příjemného. Do úklidů jsme
zařadili důslednější použití desinfekce.

• I v tomto těžkém období se nám podařilo udržet pracovní provoz. Podařilo se
nám zachovat si co nejběžnější denní režim, který je pro naše zaměstnance s
postižením velmi důležitý. I tak to bylo psychicky velmi těžké období, které spolu
neslo nejistotu a časté změny. Aby jsem naše pracovníky co nejvíce ochránili začali
jsme praktikovat svozy do zaměstnání a to nebylo logisticky nic jednoduchého.
Také jsme pracovali po oddělených skupinách.

• Doufáme, že jsme již zoceleni, naočkováni a už nás nic nepřekvapí.



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.

• V roce 2020 jsme se museli přizpůsobit uzavírání a omezování provozu. Přizpůsobili jsme směny 
pracovníků tak, aby bylo pracovní prostředí co nejbezpečnější z hlediska možného přenosu 
koronaviru a zároveň aby nedocházelo k tomu, že by nějaký pracovník zůstal delší dobu doma bez 
pracovní náplně.

• Z důvodu omezených možností organizace cateringů jsme se zaměřili na budování stále klientely 
pro objednávky námi vyráběného slaného pečiva a cukroví. Celkem jsme v roce 2020 napekli na 
objednávku více než 80 kg velikonočního a vánočního cukroví. 

• V roce 2020 se nám podařilo zcela dosáhnout stavu, kdy žádné výrobky nepřeprodáváme, ale 
vyrábíme je v Bistru sami.

• Dále pokračujeme v dodávkách svačin do škol, a ačkoli byl provoz školních bufetů v minulém roce 
značně omezený, podařilo se nám pro Bistro vyjednat pronájem nově vybudovaných prostor na 
Biskupském gymnáziu.

• V létě 2020 proběhla spolupráce BISTRA s praktickou školou, kdy se u nás studenti praktické školy 
účastnili letní stáže. Spolupráci hodnotíme velmi kladně.



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2020



ROZVAHA 2020



NEJVĚTŠ Í
P O D P O R O V A T E L É  
R O K U  2 0 2 0
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 2020 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 2020 byla schválena správní radou dne 

18. 6. 2021.

Výroční zpráva SKOKu do života, o.p.s. za 
rok 2020 byla schválena dozorčí radou dne 

18. 6. 2021.

Výroční zpráva SKOKu do života, o.p.s. byla 
vydána dne 18.6. 2021.


