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Jsme sociální podnik obecně prospěšné společnosti

SKOK do života, o.p.s.

Pracovní tým:

- 23 pracovníků s mentálním postižením

- 6 prac. s psychiatrickým onemocněním

- 3 prac. bez postižení

- 1 prac. se smyslovým postižením

Naše činnosti:

• BISTRO u dvou přátel a jeho pobočky

• CATERING

• SVAČINY do škol a firem

.



Po – Pá 7.30 – 17.00
Pivovarské náměstí, Hradec Králové

Máme pro Vás otevřeno:



Sortiment BISTRA

Jednoduchost & kvalita

Jednoduchost & kvalita

.





Potenciál Pivovarského 
náměstí



CATERING
Profesionální obsluha

Kvalitní občerstvení s důrazem na regionální 
dodavatele

Individuální přístup k zákazníkovi

Příjemná a srozumitelná komunikace



SVAČINY do ŠKOL

- Denně čerstvé

- V souladu s 

„pamlskovou

vyhláškou“

- Ekologická dovážka 

ručními vozíky

- Spolupráce 

se školami



Ekologická dovážka 



27.2.2017 jsme slavili 5. NAROZENINY

UFF!



2010 - 2011

„připraveni na práci, ale bez práce“

začátek přípravy projektu „BISTRO u dvou přátel“

- OP Lidské zdroje a zaměstnanost

- 3.1. Sociální ekonomika

- délka trvání 24 měsíců

- od 1.12.2011 do 30.11.2013

- rozpočet 4,8 mil Kč

- udržitelnost 5 let

Cílem projektu je vybudování a provoz BISTRA                      

s návaznou donáškovou službou po Hradci Králové. 



PROSTORY
PODPORA Královéhradeckého kraje

UMÍSTĚNÍ:

sídlo Královéhradeckého kraje

REALIZACE STAVBY A INVESTICE:

SNKHK a.s.

INTERIÉR:

Ing. Arch. Helena Dařbujánová

Zapojení budoucích pracovníků do výběru piktogramů

Materiály vybrané s ohledem na CS pracovníků s postižením

DÍKY MOC ZA POMOC!



Provozní a mzdové náklady

Projekt BISTRO u dvou přátel CZ.1.04/3.1.06/30.00170,
financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, prostřednictvím ESF a rozpočtu ČR.

Po skončení projektu vymezena chráněná pracovní místa, 75%
mzdových nákladů CS hrazeno z ÚP.

Provozní náklady nám pomáhá hradit i účelová dotace KÚKK na
nájem BISTRA.

Vybavení

Spolufinancováno z vlastních prostředků společnosti

Úvěr Česká Spořitelna, a.s.



Jsme rovnocennými kolegy



Každý dělá to, v čem je dobrý....

Dohromady se o BISTRO staráme....



Rozhodujeme společně



Myslíme i na přírodu...



Spolupracujeme s nejlepšími 
a nejbližšími

Magistrát města HK Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Úřad práce HK Základní, střední a vysoké školy v HK
RC Víla Amátka Kontrapunkt
Čokoládovna Jordi‘s Café na kole
Bio Centrál Divadlo Drak
Gama Fobos s.r.o Hradecký dentální vzdělávací institut
Česká spořitelna a.s. FiftyFifty kreativní agentura, s.r.o.
CIRI HK A další a další...



NORMÁLNĚ podnikáme, pomáháme, pracujeme a 
žijeme!



DĚKUJI ZA POZORNOST, těšíme se u kávičky...


