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Koloběh života z. s. je od 1.6. 2018 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Plzeňského kraje.  

Zajišťujeme terénní pečovatelskou službu pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany ve Zbirohu  

a okolních obcích. 

Poslání 

Hlavním posláním spolku je podpora a péče o rodinu, jako základu zdravé společnosti. 

Spolek dosahuje tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 

 

- provozování terénní pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené 

- poskytování základního poradenství zejména pro seniory a zdravotně postižené, kteří se ocitli 

v tíživé životní situaci 

- hájení zájmů seniorů a zdravotně postižených a za tím účelem aktivní spolupráce s orgány státní 

správy i samosprávy 

 

Dalšími formami své činnosti chceme napomáhat všeobecnému rozvoji života seniorů. K těmto 

činnostem patří zejména: 

- zajišťování poradenské služby pro seniory, zdravotně postižené a jejich rodiny 

- poskytování informační služby pro rodiny seniorů a zdravotně postižených 

- pomoc rodinám seniorům a zdravotně postiženým zvládat a řešit krizové stavy v rodině 

 

Těchto cílů chce spolek dosáhnout zejména: 

- provozováním pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené 

- spoluprací s odborníky na rodinnou a sociální problematiku 

- spoluprací s obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi 

- organizováním přednášek, seminářů a kurzů zaměřených na výše uvedenou problematiku 

- propagací své činnosti v klubech důchodců i jiných zájmových organizacích, na školách, státních 

institucí i v médiích 

- neustálým vzděláváním odborníků, kteří na těchto cílech budou spolupracovat 

 

 

 

 

 

 

 



 

Struktura Spolku 
 

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Jsou na ní zváni a mají právo se jí účastnit všichni členové spolku. 

Členská schůze rozhoduje zejména o změnách stanov, dlouhodobých cílech, schvaluje výsledky 

hospodaření za předchozí rok, volí členy vedení spolku.   

Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má tři členy (předseda, pokladník  

a člen výboru) a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období 

jednoho roku. 

Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověření člen výboru, na základě pracovního plánu spolku. 

Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda a pokladník. Ve zvláštních případech jsou oprávněni 

jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkolů je třeba alespoň 

jednoho z výše uvedených funkcionářů. 

 

Poskytované služby 

Koloběh života z. s. poskytuje terénní pečovatelské služby pro seniory i zdravotně postižené v obci 

Zbiroh a přilehlých i odlehlejších obcích tohoto regionu. 

Uživatelům poskytujeme služby dle jejich individuálních požadavků a s ohledem na jejich momentální 

sociální situaci. 

Základní sociální poradenství je poskytováno dle Zákona 108/2006 Sb. bezplatně uživatelům, zájemcům  

o službu a jejich rodinám. Tato služba je uživateli vítána a často využívána. Službu využívají i zájemci 

z řad veřejnosti, kteří se o danou problematiku zajímají, nebo ji v rámci rodiny řeší. 

Pečovatelské služby o uživatele zahrnují péči o jeho vlastní osobu, jako je péče o osobní hygienu, pomoc 

s oblékáním, přesuny na lůžko, dovoz, příprava i podání stravy a nápojů, doprovod k lékaři, na úřady  

i k dalším navazujícím službám. Dále je to péče o domácnost, jako je úklid, praní a žehlení, mytí nádobí, 

topení, nákupy.  

Základní součástí naší služby je dovoz obědů a jejich podání. Obědy rozvážíme uživatelům, kteří žijí 

v obcích, kde není možnost zabezpečit dovoz obědů jinou službou, nebo uživatelům, kterým současně 

zabezpečíme podání oběda. Běžné rozvozové služby tuto činnost neposkytují. 

Uživatele doprovázíme dle jejich potřeby k lékařům, na úřady, nákupy. Doprovázíme je i k následným 

službám – pedikúra, masáže, kadeřník. 

 

 

 

 



Oblast působnosti pečovatelské služby 

 

 

Zaměstnanci v roce 2020 

Bc. Hana Kotvová – HPP    ½ úvazku jako vedoucí pečovatelské služby  

½ úvazku jako pracovnice v přímé péči 

Kateřina Hulcrová DiS. – HPP  ½ úvazku  jako sociální pracovnice  

½ úvazku jako pracovnice v přímé péči 

Jarmila Červinková – DPČ   pracovnice v přímé péči  

Věra Pašková – DPP   pomocné pečovatelské práce  



Stručný přehled činnosti v roce 2020 

V roce 2020 jsme poskytovali služby celkem 43 uživatelům z toho bylo 30 žen a 13 mužů.  

Poskytování služeb probíhalo individuálně, dle potřeb uživatelů. 

Všem uživatelům bylo a je poskytováno bezplatné základní sociální poradenství. 

 

PÉČOVÉ SLUŽBY   - 1 719 hodin   - 1 620 setkání  (jedno setkání + - 1 hodina) 
OBĚDY    -    801 hodin   - 3 199 setkání  (jedno setkání + - 15 minut) 
NAJETO CELKEM      - 31 519 km 
 

Přehled pečovatelských služeb 

 

OBEC OBĚDY PÉČOVÉ 
SLUŽBY 

OBĚDY I PÉČOVÉ 
SLUŽBY 

CELKEM 

UŽIVATELŮ 

BŘEZINA 0 1 0 1 

CEKOV 3 0 0 3 

DRAHOŇŮV ÚJEZD 0 1 0 1 

HLOHOVICE 0 1 2 3 

CHEZNOVICE 0 1 0 1 

KAŘEZ 4 2 1 7 

KAŘÍZEK 0 1 0 1 

KAŘÍZEK – MÝTO 0 2 0 2 

LHOTA p. R. 0 0 2 2 

LÍŠNÁ 1 0 0 1 

OSTROVEC 0 1 0 1 

SEBEČICE 3 0 0 3 

TĚŠKOV 0 0 1 1 

TÝČEK 1 0 1 2 

VEJVANOV 0 1 1 2 

ZBIROH 1 9 2 12 
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Naše služba v roce 2020 

Stejně jako v celé společnosti se i v činnosti naší služby výrazně promítla situace spojená s koronavirovou 

pandemií. Od poloviny března jsme usilovně šili roušky a sháněli desinfekční a ochranné prostředky. 

Aktivně jsme spolupracovali se Spolkem Pro Lepší Zbiroh, s dalšími „šičkami roušek“ i městem Zbiroh. 

Roušky jsme šili primárně pro naše uživatele a pro nás samotné. Dále jsme je distribuovali pro občany 

města Zbiroh, do ordinací praktických lékařek, dětské lékařky a rehabilitaci ve Zbirohu i do nemocnice 

v Rokycanech. 

Naše uživatele jsem průběžně informovali o situaci spojené s epidemií, poskytovali jim sociální 

poradenství, zajišťovali zvýšenou potřebu dovozu nákupů, léků a dalších služeb spojených s přijatými 

opatřeními. Informovali jsme obce v naší působnosti o možnosti zabezpečení nákupů pro seniory a tyto 

jsem následně realizovali. Našich služeb využilo celkem jedenáct seniorů ze Zbirohu a okolních obcí.  

V období jaro – léto nám výrazně pomohl příspěvek na zvýšené provozní náklady od Výboru dobré vůle 

Olgy Havlové a příspěvek od Nadace Karel Komárek Family Foundation. Po počátečním období, kdy jsem 

si sami vyráběli i desinfekci, protože nebyla nikde k sehnání, dobře zafungovala pomoc Plzeňského kraje, 

který nás začal v dostatečné míře zásobovat jak ochrannými pomůckami, tak desinfekcí. 

Uživatele služby jsme se snažili i v souladu s nařízeními vlády maximálně chránit a zabezpečovat tak, aby 

nebyli ohroženi. Rovněž jsme se snažili vytvářet psychickou pohodu a maximálně jsme je v této nelehké 

době podporovali.  

Došlo i k částečnému omezení provozu z důvodu ochrany uživatelů. Byly omezeny úkony, které nebyly 

nezbytně nutné. Jednalo se zejména o úklidy domácností. Úkony spojené s péčí o samotné uživatele, 

zejména péče o osobní hygienu, zabezpečení obědů, nákupů a léků probíhaly neomezeně. Ze strany 

uživatelů byla omezena péče pouze ve dvou případech. V jednou případě se péče o uživatelku ujala 

rodina a v druhém případě se projevila obava z nákazy a manželka uživatele službu zajišťovala sama.  

Již od ledna 2020 jsme se snažili v obcích, kde poskytujeme pečovatelskou službu, uzavírat smlouvy o 

poskytování sociálních služeb. V některých obcích proběhlo uzavření smlouvy bez problémů, někde jsme 

museli vysvětlovat proč je důležitá součinnost obce na financování těchto služeb a v některých obcí jsme 

byli odmítnuti s tím, že obec nemá prostředky, je zadlužená apod.  

O to víc si vážíme těch, kteří pochopili, že vícezdrojové financování sociálních služeb je nevyhnutné pro 

zachování fungování služby zejména na malých obcích s těžkou dosažitelností.  

Rok 2020 byl náročný pro celou společnost. Naše pečovatelská služba tento rok zvládla se ctí a všem 

zaměstnancům patří dík za jejich práci, která je velmi často nad rámec pracovních povinností. 

       

        Bc. Hana Kotvová 

            Vedoucí pečovatelské služby 



Účetní uzávěrka 2020 

 

Náklady     

PHM 57 636,43 Kč   

obědy 277 500,00 Kč   

kancelářské potřeby 12 819,11 Kč   

ochranné pomůcky 42 424,07 Kč   

drobný majetek 22 234,13 Kč   

drobná režie 7 359,50 Kč   

odborné knihy, publikace 1 734,00 Kč   

dárky uživatelům - výročí 2 081,00 Kč   

opravy a udržování 22 914,00 Kč   

silniční daň 3 416,00 Kč   

cestovné zaměstnanci 128,00 Kč   

telefonní poplatky 12 650,00 Kč   

odborná kurzy 4 135,00 Kč   

poštovné 1 464,00 Kč   

účetnictví 36 000,00 Kč   

ostatní služby včetně parkovného 3 812,20 Kč   

mzdové náklady 871 467,00 Kč   

zákonné sociální pojištění 264 264,00 Kč   

zákonné sociální náklady 4 169,00 Kč   

odpisy dlouhodobého hmotného majetku 96 566,00 Kč   

poplatky - pojištění (auta, služba, bankový poplatky) 42 179,27 Kč   

náklady celkem 1 786 952,71 Kč   

    

Výnosy     

tržby za sociální služby 271 005,00 Kč   

obědy 348 920,00 Kč   

testy POC Covid - platby pojišťovny 2 679,04 Kč   

přijaté úroky 17,80 Kč   

odpisy 96 566,00 Kč   

dary od obcí na provoz 6 000,00 Kč   

dary od soukromých donátorů 5 500,00 Kč   

členské příspěvky 300,00 Kč   

nadační příspěvek Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 23 240,00 Kč   

nadační příspěvek Nadace K. Komárek Family Foundation 38 443,00 Kč   

dotace MPSV – Plzeňský kraj 787 333,00 Kč   

účelová dotace Plzeňský kraj 74 987,00 Kč   

Dotace MPSV – Covid 2020 131 531,00 Kč   

Výnosy celkem  
 

1 786 521,84 Kč   

Ztráta -430,87 Kč    

 



Spolupráce 

 

Koloběh života z. s. aktivně spolupracuje při komunitním plánování ORP Rokycany. Bohužel v letošním 

roce z důvodu pandemie a nařízení vlády bylo možno komunikovat pouze omezeně a k setkání došlo 

pouze jednou. 

Spolupracujeme s  městem Zbiroh i s dalšími obcemi v regionu okresu Rokycany. Již od počátku působení 

naší služby máme velmi dobrou spolupráci s obvodními lékařkami v obci Zbiroh MUDr. Simonou 

Hamáčkovou a MUDr. Janou Královou. Při své činnosti rovněž spolupracujeme s home care, která působí 

v našem regionu i s Charitou Rokycany v rámci spolupůsobení u některých uživatelů služby. 

 

 

 

Podpořili nás 

 

Stejně jako v loňském roce děkujeme všem, kteří pochopili, že sociální služby jsou závislé na solidaritě a 

spoluúčasti všech.  Každý z nás může jednou ve svém životě sociální službu potřebovat. 

Podpory naší služby si velice vážíme a děkujeme za ni. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

            OBEC KAŘEZ                                  OBEC TÝČEK 

 

 

 

 

  

               OBEC LÍŠNÁ                              OBEC HLOHOVICE 

 

 

 

 

 

            OBEC BŘEZINA                              OBEC VEJVANOV 

 

 

 

              

 

           OBEC CHLUM                                 OBEC TEREŠOV 

 



     

OBEC TĚŠKOV 

 

    

MUDr. Simona Hamáčková  

MUDr. Jana Králová  

soukromý donátor ze Zbirožska. 

 

Věcnými dary nás podpořili: 

 

Jan Opatrný 

Irena a Vladimír Kotvovi 

Štěpánka a Pavel Labounkovi 

Pavlína Mojžíšová 

Rodina Olympie Štěpánové 

Anna Pařízková 

 

Věcné dary jsou buď na zápůjčku zdarma poskytovány našim 

uživatelům i dalším zájemcům, nebo jsou našim uživatelům zdarma 

předány k využití dle jejich potřeby. 

 

 



 

Podpora a pomoc v době koronavirové 

                 

 

    

 

 

VŠEM SRDEČNĚ DĚKUJEME ZA PODPORU A POMOC 


