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1 PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

1.1 ZÁSADY OBČANSKÉ PORADNY PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI: 

a) Každý pracovník je oprávněn stížnost převzít, 

b) Poradna má nastavenou hierarchii pro příjem a vyřizování stížností.  

c) Vedoucí má na starosti evidenci přijatých a vyřízených stížností, 

d) Stížnosti a podněty bere vedoucí na jednání pracovního týmu nejpozději 1x za ½ roku, dle 

povahy možno vzít i na supervizi.  

e) Stížnost přispívá k rozvoji a zlepšení služeb poradny, souhrn vyřízených stížností – témat, 

bere vedoucí na rozvojovou poradu na konci kalendářního roku.  

f) Pravidla pro příjem, vyřizování a evidenci stížnosti jsou zpracovány tak, aby byly srozumitelné 

osobám z cílové skupiny (dospělým, osobám se specifickými potřebami atd.) a široké 

veřejnosti – existují různé formy letáků, různé online formuláře na webu atd.  

g) Pracovníci znají a důsledně dodržují postupy v oblasti příjmu a vyřizování stížností i v případě 

aktualizace těchto standardizovaných postupů. .  

h) Pracovníci jsou vedeni, aby osoby z cílové skupiny informovali, že podaná stížnost nemá mít 

vliv na kvalitu či úroveň jim poskytované služby (viz informovanost – dále v textu) 

2 OPRÁVNĚN PODAT STÍŽNOST JE KAŽDÝ, ZEJMÉNA:  

a) Každá osoba z cílové skupiny (včetně dětí) 

b) Zájemce o službu 

c) Pracovníci spolupracujících organizací 

d) Laická veřejnost 

e) Pracovníci Občanské poradny 

f) Pracovníci Jihočeské rozvojové o.p.s. 

1. 3 KDO JE OPRÁVNĚN STÍŽNOST PŘIJMOUT: KAŽDÝ PRACOVNÍK PORADNY  

Garant, vedoucí, poradce, odborný pracovník (právník), dobrovolník.    

1.3 PŘÍJEM STÍŽNOSTI  

Při převzetí je každý oprávněný pracovník povinen informovat vedoucího Občanské poradny,  který 

přiřadí stížnosti identifikační číslo, které vyjadřuje pořadí přijaté stížnosti a daný rok, následovně: 

1/2015).  

Formy pro podání stížnosti (ústní, písemná, elektronická):  

· Ústní (osobně nebo telefonicky): Při podávání stížnosti ústní formou si pracovník 

poradny ověřuje doplňujícími otázkami, zda dobře porozuměl obsahu stížnosti a vše 

zaznamená (včetně přímých citací stěžovatele). 
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Pokud stěžovatel vyjádří přání, aby stížnost zapsal pracovník poradny, bude mu 

vyhověno, pracovník postupuje následovně:  

– pracovník je povinen zjistit, zda stěžovatel chce při podávání stížnosti vystupovat 

anonymně či nikoli. V případě, že požaduje využít anonymitu svého sdělení – je 

pracovník povinen vysvětlit, jak je anonymita zachována.   

Zachování anonymity při osobním podání stížnosti: 

V případě ústního podání sdělí pracovník následující informace: Máte 

zaručenou anonymitu svého podání, zápis bude bez Vašeho jména i klientského 

čísla. Podstatný bude jen obsah Vašeho sdělení. Ujišťuji Vás, že nikomu 

nesdělím, kdo stížnost podal. Vaše anonymita je zaručena!“ 

– V případě neanonymního podání: pracovník vyzve stěžovatele, zda chce 

sdělení, které pracovník zapsal, doplnit či upřesnit. V případě, že ano – toto 

pracovník zapíše. Jakmile je podání v pořádku, pracovník připíše: jméno, 

příjmení, kontakt – adresa, telefon. Stěžovatele vyrozumí o postupu při vyřizování 

stížností, včetně lhůty na vyřízení (viz dále v textu). 

– V případě, že osoba, která vyjadřuje stížnost, požaduje, aby obsah stížnosti nebyl 

nikam zapsán, postupuje středisko následovně: tato situace je vnímána jako střet 

zájmů, kdy zájmem střediska je přijmout a vyřídit všechny podněty od osob nejen 

z cílové skupiny a zájem podavatele, který si nepřeje toto zapsat. Pracovník 

postupuje následovně: Vysvětlí, že je pro poradnu tento podnět velmi cenný. Díky 

tomu může poradna zkvalitňovat služby. Důkladně informuje, že si pracovník 

podnět zapíše jako anonymní podání – informace viz výše (tato situace je 

součástí střetu zájmů, SQ 1).   

· Písemná prostřednictvím formuláře, který je k dispozici u každého poradce, v čekárně 

Jihočeské rozvojové o.p.s. (4. Patro) – u schránky, která slouží pro tyto účely a 

v Zelených deskách. Stížnost může být podána i prostřednictvím obyčejného dopisu. 

V případě dopisu, si pracovníci obsah stížnosti přepíší do formuláře a dopis k němu 

připojí (dopis bude vždy součástí složky).   

· Elektronická prostřednictvím emailu – prosté sdělení emailovým dopisem. Pracovník 

podnět opět přepíše do formuláře (emailový dopis bude vždy součástí složky) nebo 

kontaktním formulářem přímo z webu poradny.   

 

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA ZACHOVÁNÍ ANONYMITY:  

Anonymní: Každý mý právo vystupovat ve sdělení anonymně. Při ústním sdělení  - pravidla viz výše. 

V ostatních způsobech stačí pouze neuvést osobní údaje – o svém právu jsou osoby z cílové skupiny a široká 

veřejnost informováni prostřednictvím (nástěnky, webu, ústně při první konzultaci a prostřednictvím Zelených 

desek).   

 

 


