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DÍKY MOC ZA POMOC 

 

Naše společnost SKOK do života, o.p.s. poskytuje sociální služby dospělým lidem 

s mentálním postižením z Hradce Králové s cílem umožnit jim žít maximálně samostatný 

život srovnatelný s životy ostatních lidí. 

 

V roce 2009 jsme se rozhodli realizovat projekt BISTRO u dvou přátel. Byla to naše 

odpověď na stále se zhoršující situaci na volném trhu práce, kdy bylo nutné pracovní místa 

pro naše kamarády s postižením vytvořit vlastními silami. 

 

Čekala nás však dlouhá příprava: 

 

- vytipovali jsme 7 našich kamarádů s mentálním postižením, kteří byli talentovaní pro 

jednoduché kuchařské práce a o práci v bistru měli velký zájem 

- zahájili jsme jejich přípravu na práci v rámci služby sociální rehabilitace 

- zahájili jsme spolupráci s královéhradeckou RESTAURACÍ POD TERASAMI a panem 

Davidem Šálkem, tato spolupráce vedla všechny budoucí pracovníky bistra k zvyšování jejich 

profesionality v oboru gastronomie 

-  s podporou Královéhradeckého kraje jsme našli vhodné prostory pro realizaci projektu na 

Pivovarském nádvoří v Hradci Králové, do jejich výstavby a rekonstrukce jsme mohli svými 

připomínkami zasahovat 

- podali jsme projektovou žádost a náš projekt byl na jaře 2011 podpořen 

Měli jsme od začátku jeden hlavní cíl: Pracovníci s mentálním postižením musí zvládat obsluhu 

přístrojů a celý provoz zcela samostatně. Proto jsme se rozhodli oslovit firmy, které mají 

s dodávkou technologií zkušenosti. 

 

Firma GAMA FOBOS nás velmi mile překvapila svým otevřeným přístupem. Nejsme 

obvyklými zákazníky a naše požadavky mnohdy působili spíše úsměvně. Přesto se nás vedení 

a ostatní pracovníci firmy ujali vždy s maximální profesionalitou. Umožnili nám vyzkoušet si 
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různé varianty přístrojů, zamýšleli se nad zjednodušením provozu, aby byl snadno 

pochopitelný. Do minimálních prostor dokázali zařadit prakticky vše, co jsme potřebovali. 

 

Firma GAMA FOBOS dodržela veškeré termíny dle naší dohody a byl na ni maximální 

spoleh. I v den slavnostního otevření našeho BISTRA technici na naše přání dolaďovali 

poslední detaily a udělali vše pro to, aby měl tento den hladký průběh. I nyní v době, kdy je 

již BISTRO měsíc v provozu se zajímají, zda je vše v pořádku a řeší nedostatky, které ukázal 

až samotný provoz. 

 

Během naší spolupráce se firma GAMA FOBOS stala, ač to jistě nebylo jejím záměrem, 

expertem na požadavky lidí s mentálním postižením pracujících v gastronomických 

provozech. Jsme velice potěšeni, že jsme našli firmu, která skutečně pracuje se zájmem o 

zákazníka a snaží se zajistit a dopředu domyslet provoz, ve kterém se bude výborně 

pracovat. 

 Jsme velice vděčni za bezproblémovou spolupráci, úctu a pochopení k našim pracovníkům 

s postižením a za přátelské a otevřené prostředí. 

 

 

 

Za celý tým BISTRA u dvou přátel 
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vedoucí bistra 


