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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. 

 



V druhé polovině roku došlo k rozvoji služby díky možnosti zakoupení dvou vozidel, které využíváme 

k cestám za uživateli. Automobily byly zakoupeny díky dotaci Plzeňského kraje a finančních darů od obcí. 

Technické zabezpečení služby bylo před zakoupením vozidel nevyhovující. Pečovatelská služby nevlastnila 

žádné vozidlo a byla odkázána na vozidlo pronajaté předsedkyní Koloběhu života z. s.  

Díky technickému zabezpečení můžeme zajišťovat péči u více uživatelů současně a lépe zajistit pokrytí 

oblasti působnosti naší služby.  

Finančně naši službu zabezpečují dotace MPSV prostřednictvím Plzeňského kraje, dotace Plzeňského 

kraje, platby od uživatelů, dary od obcí a soukromých donátorů. 

V roce 2019 nebyla výše dotace MPSV dostačující a bylo problematické finančně službu zabezpečit 

zejména na konci roku. Díky finančním darům od obcí, soukromého donátora a zejména firmy Biggest 

s.r.o. se podařilo zajistit finanční prostředky i na prosinec 2019 a služba mohla plnohodnotně 

zabezpečovat svoji činnost. Problematiku finančního zabezpečení budeme v roce 2020 řešit i spoluprací 

s obcemi, kde služby zabezpečujeme. Chceme s obcemi uzavírat smlouvy o poskytování pečovatelské 

služby pro jejich občany a tím zabezpečit vícezdrojové financování našich služeb, aby nedocházelo ke 

stejným problémům jako v roce 2019. 

Věříme, že zastupitelé v obcích pochopí nutnost spoluúčasti a budou vstřícní stejně jako tomu bylo při 

zabezpečování prostředků na nákup automobilů a dalších prostředků na provoz v roce 2019.  

 

 

 

Zaměstnanci v roce 2019: 

 

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 

Věra Šašková – DPP    pomocné pečovatelské práce (02 – 08/2019) 

Věra Pašková – DPP   pomocné pečovatelské práce (09 – 12/2019) 

 

 

 

 

 

 



Oblast působnosti pečovatelské služby 

 

 

 

 

 

Stručný přehled činnosti v roce 2019 

V roce 2019 jsme poskytovali služby celkem 40 uživatelům z toho bylo 26 žen a 14 mužů.  

Poskytování služeb probíhalo individuálně, dle potřeb uživatelů. 

Všem uživatelům bylo a je poskytováno základní sociální poradenství. 

 

PÉČOVÉ SLUŽBY   - 1557 hodin   - 1 394 setkání  (1 setkání +- 50 min.) 
OBĚDY    - 725 hodin     - 2 881 setkání ( 1 setkání +- 15 min.) 
NAJETO CELKEM      - 27 490 km 
 



 

Přehled pečovatelských služeb: 

 
 
O 

 
 

OBEC OBĚDY PÉČOVÉ 
SLUŽBY 

OBĚDY I PÉČOVÉ 
SLUŽBY 

CELKEM 

UŽIVATELŮ 

ZBIROH 2 7 3 12 

TÝČEK 0 0 2 2 

LÍŠNÁ 3 0 0 3 

PLÍSKOV 1 0 1 2 

LHOTA p. R. 1 0 2 3 

CEKOV 2 0 0 2 

KAŘEZ 3 1 0 4 

BŘEZINA 0 1 0 1 

CHEZNOVICE 0 1 0 1 

KAŘÍZEK – MÝTO 0 1 0 1 

KAŘÍZEK 0 1 0 1 

HLOHOVICE 0 0 2 2 

VEJVANOV 1 0 0 1 

SEBEČICE 1 0 0 1 

CHLUM 0 1 0 1 

DRAHOŇŮV ÚJEZD 0 1 0 1 

PRAŠNÝ ÚJEZD 0 1 0 1 

OSTROVEC 0 1 0 1 
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Účetní uzávěrka 

 

Náklady   

PHM 60 681,67 Kč 

obědy 233 480,00 Kč 

kancelářské potřeby 4 549,00 Kč 

ochranné pomůcky 2 412,00 Kč 

drobný majetek 12 611,00 Kč 

drobná režie 1 601,00 Kč 

opravy a udržování 14 079,00 Kč 

silniční daň 2 178,00 Kč 

telefon.  poplatky 12 127,00 Kč 

odborná kurzy 3 150,00 Kč 

poštovné 825,00 Kč 

účetnictví 36 000,00 Kč 

ostatní služby 2 258,00 Kč 

mzdové náklady 603 471,00 Kč 

zákonné sociální pojištění 196 518,00 Kč 

zákonné sociální náklady 3 161,00 Kč 

ostatní daně a poplatky 2 050,00 Kč 

odpisy dlouhodobého hmot. majetku 47 740,00 Kč 

poplatky - pojištění (auta, služba) 26 103,54 Kč 

náklady celkem 1 264 995,21 Kč 

  

Výnosy   

Tržby za sociální služby 184 640,00 Kč 

obědy 299 550,00 Kč 

přijaté úroky 11,37 Kč 

odpisy 47 740,00 Kč 

dary od obcí na provoz 57 500,00 Kč 

dary od soukromým donátorů 53 000,00 Kč 

členské příspěvky 500,00 Kč 

dotace Zbiroh 30 000,00 Kč 

dotace MPSV - PK 557 187,00 Kč 

účelová dotace PK 34 866,00 Kč 

výnosy celkem 1 264 994,37 Kč 

  

zisk ztráta -0,84 Kč 

 



 

Spolupráce 

 

Koloběh života z. s. aktivně spolupracuje při komunitním plánování ORP Rokycany. Účastnili jsme se 

„sezení u kulatých stolů“ i dalších schůzek komunitního plánování.  

Spolupracujeme s  městem Zbiroh i s dalšími obcemi. Velmi dobrá spolupráce je s obvodními lékařkami 

v obci Zbiroh MUDr. Simonou Hamáčkovou a MUDr. Janou Královou. Při své činnosti spolupracujeme 

s home care, která působí v našem regionu. 

 

 

 

Podpořili nás 

 

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 TEREŠOV                     OBEC HLOHOVICE 

 

 

 

 

 

            OBEC PLÍSKOV                            OBEC BŘEZINA 

 

 

 

 

 

          OBEC CHLUM                                 OBEC LÍŠNÁ 



 

 

 

             

                                                                  

 

           MĚSTO MÝTO                        OBEC VEJVANOV 

                                                       

 

 

 

           SOUKROMÝ DONÁTOR ZE ZBIROŽSKA          

 

           

 

VŠEM SRDEČNĚ DĚKUJEME ZA PODPORU 

 

 BIGGEST S.R.O. 


