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Naše organizace Sociální služby Města Milevska již 10 let poskytuje sociální 

služby především pro seniory. A stejnou dobu velmi intenzivně využíváme od firmy Petr 

Zajíc software program na pečovatelskou službu, který je velmi vstřícný pro uživatele a 

který jsou ve velmi krátkém čase schopen zvládnout i nový zaměstnanec a to od pozice 

pracovnice v sociálních službách až po sociální pracovnici a vedoucí. Když jsme zjistili, že je 

od stejného dodavatele k dispozici i systém pro pobytová zařízení sociálních služeb, okamžitě 

jsme po něm sáhli, při zachování všech funkcí jsme oproti konkurenčnímu řešení ročně 

ušetřili cca 50 000 Kč.  

Pokud by program začal využívat poskytovatel v vyšším počtem uživatelů 

pobytové sociální služby (cca 50 a více) a pokud by využíval všechny dostupné moduly 

konkurenčního systému, tak by úspora byla ročně v řádu cca sta tisíc možná i více. Zajímavé 

je tempo inovací, zatímco předchozí program byl inovován 2x ročně, tento je 4x měsíčně. 

Další nespornou výhodou je možnost nejen navrhovat změny či úpravy programu, ale 

především to že návrhy jsou promptně řešeny, případně je navrženo řešení náhradní. Software 

je průběžně přizpůsobován požadavkům a potřebám a to vždy s ohledem na platnou 

legislativu. Podle sdělení autora programu je v budoucnu počítáno i ojedinělou možností si 

v nápovědě ověřit některé sporné požadavky s ohledem na nároky inspekcí a platnou 

legislativu. 

Zajímavě je v programu řešeno individuální plánování, které je součástí 

základního modulu a je návodně zpracováno tak, aby pro zaměstnance bylo srozumitelné 

a zbytečně neodvádělo zaměstnance od samotné práce s uživateli k „papírování“. 

Program úspěšně a bez problémů využíváme k vykazování pro zdravotní 

pojišťovny. 

Tento softwarový program můžeme doporučit pro poskytovatele, kteří od PC 

programu očekávají jednoduchost, srozumitelnost a účelnost. Vyhovovat nebude těm, kteří 

očekávají složité a nepřehledné řešení a těm kterým nevadí, že návrhy a požadavky nejsou 

řešeny.  
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