Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

Pravidla pro podávání a řešení stížností
Stížnost – vždy směřuje vůči poskytovateli (na kvalitu či způsob poskytování sociální služby) a
přijímá ji každý pracovník azylového domu.
Podnět – je impuls ke zlepšení služby.
Připomínkou – je potom drobná kritika, pojmenování nedostatku či dílčí nespokojenost.
Kdo může stížnost podat?
K podání stížnosti je oprávněn uživatel nebo v jeho zájmu kterýkoli občan, kterého si uživatel
zvolí jako zástupce. Stížnost lze podat písemně nebo ústně každému zaměstnanci. Stížnost lze
podat také anonymně do schránky na připomínky, náměty a stížnosti umístěné na chodbě
azylového domu. Schránka je vybírána 1x týdně (většinou v pondělí) sociálním pracovníkem
za přítomnosti jednoho uživatele služby.
Prošetření stížnosti:
Veškeré stížnosti jsou evidovány. Ředitel organizace rozhoduje o tom, kdo se bude stížností
zabývat. Pokud stížnost směřuje na osobu ředitele, vyřizuje ji zřizovatel. Ve stanovené lhůtě
prošetří pověřený pracovník všechny podstatné skutečnosti a zpracuje návrh písemné
odpovědi stěžovateli. Informace, o tom jak byla stížnost vyřízena, je stěžovateli předána
písemně. V případě anonymní stížnosti je odpověď vyvěšena po dobu 14 dní na nástěnce
zařízení. Písemná odpověď je uložena v Evidenci stížností.
Jaká je lhůta k vyřízení stížností?
Stížnost musí být prošetřena a vyřízena bez zbytečných průtahů. Lhůta pro vyřízení stížnosti
činí 30 dní. Tato může být v odůvodněných případech prodloužena max. na 60 dnů, uživatel je
o tom vždy písemně informován.
Nespokojenost s vyřízením stížnosti:
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se k
nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prošetření postupu při vyřizování
stížnosti:
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou (zřizovatel)
telefon: 566 688 111, e-mail: meu@zdarns.cz
Krajský úřad – sociální odbor, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava,
telefon: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
telefon: 257 221 142, e-mail: info@helcom.cz
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