
Krizové centrum Ostrava, z.s.
Ruská 94/29, 703 00  Ostrava - Vítkovice

telefon: 596110882-3, mobil: 732957193

_________________________________________________________________________________

PRAVIDLA PRO POSTUP 
PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

1. Stížností  se rozumí vyjádření  nespokojenosti  se stavem, který nevyhovuje Vašim
potřebám a  očekáváním.  Tento  stav  vyžaduje  řešení  a  nápravu,  kterou nemůžete
uskutečnit svými vlastními prostředky. 

2. Krizové centrum Ostrava (dále KCO) se zabývá každou přijatou stížností.

3. Klient  KCO  (předkladatel  stížnosti)  nebude  z důvodu  podání  stížností  žádným
způsobem znevýhodněn.

4. Klient KCO má právo zvolit si svého zástupce ve věcech projednávání své stížnosti.
Zástupcem  předkladatele  může  být  zaměstnanec  KCO,  rodinný  příslušník
či představitel jiné instituce či organizace hájící zájmy občanů.

5. Klient  či  osoba  zastupující  jejich  zájmy  si  mohou  stěžovat  na  kvalitu,  způsob
poskytování služeb v KCO, personál,  nebo na další skutečnosti,  se kterými není/
nebyl v zařízení spokojen.

6. Podaná  stížnost  je  pracovníky  Krizového  centra  vnímána  jako  příležitost  ke
zvyšování kvality našich služeb. 

Co můžete udělat, pokud stížnost chcete podat

Stížnost můžete podat následujícími způsoby

 písemně, 
 ústně.
V obou případech máte možnost podat stížnost také anonymně. 

Písemné podání stížnosti: pro takto podanou stížnost je možné použít „formulář KCO
pro  podání  stížnosti  na  kvalitu  nebo  způsob  poskytování  sociální  služby“.  Tento
formulář  je  dostupný  u  schránky  důvěry,  na  nástěnce  v prostorách  lůžkového
programu nebo u pracovníků KCO. Sepsanou stížnost lze podat do schránky důvěry
nebo do rukou jakémukoliv pracovníkovi KCO v kanceláři týmu, a to kdykoliv.
V případě, že požadujete pomoc v tom, jak formulář vyplnit, můžete požádat o pomoc
kohokoliv ze sloužících pracovníků KCO. Takto oslovený pracovník je povinen Vám
s podáním stížnosti pomoct.

Ústní  podání  stížnosti: jakémukoliv  pracovníkovi  KCO.  Pokud  to  bude  možné,
provede ve Vaší přítomnosti její zápis do knihy „Stížnosti“. 
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Anonymní stížnosti je možné podat prostřednictvím schránky důvěry KCO. 

Stížnost  podaná  telefonicky  či  e-mailem  na  adresu  KCO:  při  přijetí  takto  podané
stížnosti  je  klientovi  v odpovědi  sdělen  následující  postup  v řešení  stížnosti.  Ten
je shodný jako u podání stížností prostřednictvím formuláře.

Anonymně  podaná  stížnost  telefonicky  či  e-mailem  na  adresu  KCO:  klientovi
je sdělen následující postup v řešení stížnosti. Odpověď zveřejněná na nástěnce KCO
v tomto případě obsahuje pouze opatření učiněná pracovníky KCO. 

Schránka důvěry:
Je umístěna u vchodu do lůžkové části v přízemí budovy KCO. Připomínky, stížnosti,
přání a náměty do ní můžete podávat nejen anonymní cestou. 
Pravidla pro vybírání schránky: 
    Schránka je vybírána jednou denně v čase před skupinou (17,30 – 18,00 hod).
 Za její výběr zodpovídají vždy pracovníci sloužící v tomto čase.
 Dnem  přijetí  stížnosti  začíná  běžet  21denní  lhůta  pro  její  vyřízení  (lhůta

pro vyřízení stížnosti podané po 18:00 hod. začíná běžet dnem následujícím).

Komu můžete svou stížnost podat
Stížnost od Vás příjme každý pracovník KCO, a to kdykoliv během své služby.

Co se bude dít dále
Po přijetí Vaší stížnosti bude pracovníkem KCO Vaše stížnost zaevidována. Pracovník 
dále zodpovídá za informování členů Komise pro vyřizování stížností, která je 
jmenována vedoucím zařízení.
Ve lhůtě do 21 dnů obdržíte výsledek šetření komise formou odpovědi vždy písemně.
Tu  si  můžete  vyzvednou  osobně  v  KCO  nebo  Vám  bude  zaslána  na  uvedenou
kontaktní adresu. V případě anonymně podané stížnosti bude přijata a zpracována dle
postupů  KCO a  odpověď bude uložena  v knize  „Stížností“  v kanceláři  pracovníků
organizace.

 
Co můžete udělat, pokud nebude s výsledkem řešení stížnosti

spokojeni:
Pokud  nebude  stížnost  vyřešena  podle  Vašich  představ,  lze  podat  písemné

odvolání vedoucí KCO.  Odvolání je nutné předat do 14 dnů od rozhodnutí výsledku
„Komise pro vyřizování stížností“.

V případě podávání stížnosti  na vedoucího KCO je nutné stížnost  adresovat
na nadřízený orgán, tím je Rada Krizového centra Ostrava, z.s.

Odvolání proti výsledku šetření je možné adresovat:
● při žádosti o přehodnocení rozhodnutí šetření stížnosti:
Vedoucí KCO 
Bc. David Tichý
Ruská 94/29
703 00  Ostrava - Vítkovice 
Tel.: 596 110 882-3, 732 957 193,
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e-mail: david.tichy@kriceos.cz  

● při nespokojenosti s postupem či výsledkem šetření stížnosti: 
Rada Krizového centra Ostrava, z.s.
Předseda: Bc. David Tichý
Ruská 94/29
703 00  Ostrava - Vítkovice 
Tel.: 596 110 883, 732 957 193
e-mail: krizovecentrum@kriceos.cz  

● při nespokojenosti s postupem či výsledkem šetření stížnosti: 
Valná hromada Krizového centra Ostrava, z.s.
Ruská 94/29
703 00  Ostrava - Vítkovice 
Tel.: 596 110 883, 732 957 193

Pokud ani poté nebude klient spokojen, má možnost předat věc k šetření organizacím, které
sledují dodržování lidských práv.

Veřejný ochránce práv
Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 111
e-mail: podatelna@ochrance.cz
telefonická informační linka: 542 542 888 

            Telefon sekretariátu: (+420) 542 542 555 
            Telefon sekretariátu ochránce: (+420) 542 542 777
            Telefon sekretariátu zástupkyně: (+420) 542 542 666
            Fax: (+420) 542 542 552 

Váš názor nás zajímá

Krizové centrum Ostrava, jako poskytovatel sociálních služeb se zajímá o Vaše
názory, postřehy, připomínky i stížnosti.

Vaše  zpětná  vazba  slouží  jako  podklad  pro  průběžnou  kontrolu  a  hodnocení  Vám
poskytovaných  sociálních  služeb.  Zároveň  je  využívána  jako  podnět  pro  rozvoj
a zvyšování kvality našich služeb pracovníky KCO. 

V Ostravě dne 1.2.2017 

                                                                                                              Bc. David Tichý
                                                                                                                        Vedoucí KCO
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