
 

 

 

 
 

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na 
kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 

I. Postup pro vyřizování stížnosti, podnětu, připomínky (dále jen stížnost). 
(Stručný postup pro klienty pro vyřizování podnětu, připomínky, stížností visí u 
schránky důvěry P-centra, spolek) 

1. Klient nebo jemu blízká osoba má právo sepsat stížnost na poskytování sociální služby. 
Stížnost může podat osobně, telefonicky, písemně, emailem a to i anonymním 
způsobem. Podání stížnosti nemůže v žádném případě ohrozit klienta ve využívání 
sociální služby, což je sledováno dlouhodobě formou případových supervizí. Výsledky 
případových supervizí jsou nástrojem, jak sledovat a zvyšovat kvalitu poskytované 
služby. 

2. Sepsanou stížnost klient vloží do schránky důvěry, která je umístěna na chodbě u 
vchodových dveří P-centra, v prostoru bez možného dohledu pracovníků či jiných klientů. 
Telefonická a emailová stížnost je zapsána do ,,Knihy podnětů, připomínek a stížností“ 
osobou, která jej převzala. Stížnost může převzít kterýkoliv pracovník. Stížnost předá 
ředitelce v nejbližším možném termínu - nejpozději do 5 pracovních dnů. (V případě delší 
nepřítomnosti ředitelky jejímu pověřenému zástupci.) 

3. V případě, že klient nemůže podat stížnost sám (z důvodů nepřítomnosti, nemoci či 
jiných), má možnost pověřit písemnou nebo ústní formou jiného klienta, který stížnost 
sepíše jeho jménem nebo může podáním stížnosti pověřit i jinou osobu, která jej bude 
zastupovat. 

4. Schránku důvěry vybírá pracovník příjmové služby nebo pracovník zastupující, a 
libovolný pracovník organizace, který má právě službu, vždy v pondělí v 9:00 hodin. Po 
vybrání schránky důvěry se podepíší do podpisového archu u schránky důvěry. 

5. Stížnost bude vyřízena na nejbližší poradě vedoucích jednotlivých úseků P-centra a to 
vždy v pondělí od 10:00. Stížnosti jsou evidovány v ,,Knize podnětů, připomínek a 
stížností“ a je zde také po jejím vyřízení zaznamenáno: datum a kdo stížnost 
zaznamenal, komu byla stížnost podána, čeho se týká  a jaký byl výsledek řešení. 
Stížnost bude vyřízena ředitelkou, nebo jejím pověřeným zástupcem nejpozději do 30 
dnů od jejího přijetí. 

6. Po projednání stížnosti bude stěžovatel o výsledku vyřízení informován, a to nejpozději 
do 7 pracovních dnů od vyřízení stížnosti. V případě anonymní stížnosti je její vyřízení 
vyvěšeno na nástěnce P-centra v prostoru u příjmové služby, v místě snadného přístupu 
pro klienty i veřejnost. 

7. Nebude-li klient v následujících 7 pracovních dnech zastižen v zařízení P-centra, bude 
mu výsledek vyřízení stížnosti zaslán písemnou formou. 

8. V případě nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti má možnost obrátit se na 
nadřízený orgán poskytovatele (předsedkyně správní rady P-centra) nebo na instituci 
sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování 
stížnosti. Kontakty na zmíněné instituce jsou přílohou Postupu pro vyřizování stížností. 

 
 
 



 

 

 

II. PŘÍLOHY 

 
Příloha 1 
Kontakt na předsedkyni výboru P-centra 
 
MUDr. Jarmila Šmoldasová (P-centrum, Lafayettova 9, 772 00 Olomouc) 
 
Příloha 2 
Kontakt na instituce sledující dodržování lidských práv 
 
Český helsinský výbor 
A) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 
T) 257 323 508 
www.sekr@helcom.cz 

Veřejný ochránce práv OMBUDSMAN 
A) Údolní 39, 602 00 Brno 
T) 542 542 777 
www.podatelna@ochrance.cz 

 
 
Příloha 3 
Způsob Evidence a zaznamenání podnětu, připomínky, stížnosti: 

Datum přijetí námětu, připomínky 
stížnosti: 

 

Kdo námět, připomínku, stížnost podal:  

Komu byl námět, připomínka, stížnost 
určena: 

 

Čeho (koho) se týká: 
 
 
 

 

Datum a stručný popis řešení: 
 
 
 

 

Pro účely evidence zaznamenal:  

Datum:  

Jméno a příjmení:  

Podpis:  
 

 


