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1. Vysvětlení pojmů

Stížností se rozumí akt vyjádření nespokojenosti se službou, kvalitou jejího poskytování
a s dalšími okolnostmi, které s poskytováním služby souvisí. Každý uživatel, jeho opatrovník,
případně osoba blízká, má právo si stěžovat. Právo stěžovat si má kdokoliv - dobrovolník,
stážista, zaměstnanci.

Je možné vyjádřit jakýkoliv názor, může jít o připomínku, která je chápána jako podnět ke
zlepšení, nebo může jít o oznámení. Tísňová péče Anděl strážný, z. ú. chápe tato vyjádření jako
důležitý zdroj informací o spokojenosti s poskytovanou službou, zvláště pak, zda služba
odpovídá potřebám klientů.
● Připomínky a podněty jsou návrhy na zlepšení existujícího stavu či návrhy na zkvalitnění

poskytované sociální služby.
● Oznámení jsou podání upozorňující na negativní jevy vyskytující se v oblastech působnosti

poskytované sociální služby.
● Stížností se rozumí vyjádřená nespokojenost vyžadující odezvu. Stěžovatel podáním

vyjadřuje nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby, při níž
dochází k porušování práv klienta nebo povinností poskytovatele.
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Na úvodní schůzce s klíčovým pracovníkem je zájemce o službu seznámen se způsobem
podávání podnětů a stížností v rámci poskytované služby tísňové péče a tento postup obdrží
také v písemné formě. Stejný postup je také zveřejněn na webových stránkách organizace.

Dále je seznámen se svým právem odvolat se proti vyřízení stížnosti na vedení organizace či
jiné instituce. Zároveň je ubezpečen, že možnost podávat návrhy ke zlepšení či stížnosti je
samozřejmou součástí služby, kterou lze využít, aniž by pak byl za toto využití sankciován.

Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, se řídí
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízením “GDPR”).

2. Formy stížností a pravidla pro jejich podávání

Stížnost může být podána ústně, telefonicky nebo emailem či písemně se jménem
stěžovatele, anonymně nebo prostřednictvím zástupce a to klíčovému sociálnímu pracovníkovi,
komukoliv ze zaměstnanců tísňové péče nebo každý den 24 hodin, sedm dní v týdnu na
dispečinku. Příjemce stížnosti neprodleně informuje nadřízeného pracovníka nebo vedoucí
tísňové péče.

Všechny podněty a stížnosti jsou vedoucí tísňové péče zapsány do evidence stížností, která
dokumentuje způsob řešení a provedená opatření. Stížnost musí být prošetřena s maximální
rychlostí bez zbytečných průtahů nejdéle do 30 kalendářních dnů. V případě, že skutečná lhůta
překročí daný termín, poskytovatel služby uvědomí podavatele o této skutečnosti a o důvodech
písemně.

Výsledkem šetření stížnosti je písemná informace stěžovateli formou dopisu nebo formou
písemného zápisu. Na telefonickou stížnost je možné odpovědět také telefonicky. U drobných
podnětů či připomínek je se stěžovatelem domluveno, zda chce být informován o projednání a
výsledku. Podavatel anonymní stížnosti se o výsledku může dozvědět z telefonického
rozhovoru nebo si zvolit zástupce, který výsledek stížnosti zprostředkuje.

V případě podání stížnosti, která obsahuje citlivé nebo osobní údaje, jsou tyto údaje v
písemné reakci na stížnost vynechány. V případě, že je stížnost podána na konkrétního
pracovníka a výsledkem šetření je forma postihu pracovníka, považuje se tento postih za interní
organizační nařízení, které nepodléhá zveřejnění.

Při řešení stížností je vždy jednáno se všemi osobami, kterých se stížnost týká a je vždy
dána možnost všem zúčastněným stranám vyjádřit se. Zaručuje se respektování soukromí a
lidských práv. Vždy se zachová mlčenlivost o totožnosti stěžovatele.
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3. Kontakty na odpovědné pracovníky

● Ředitelka Martina Hebelková
E-mail: martina.hebelkova@andelstrazny.eu
Tel.: +420 731 411 688

● Vedoucí tísňové péče Lucie Sieberová
E-mail: lucie.sieberova@andelstrazny.eu
Tel: +420 603 563 060

● Vedoucí sociálního oddělení Mgr. Tereza Ossendorfová
E-mail: tereza.ossendorfova@andelstrazny.eu
Tel.: +420 773 744 950

Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na:
● Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno (email: podatelna@ochrance.cz, telefon +420 542 542 888).
● Ministerstvo práce a sociálních věcí

Inspekce sociálních služeb, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (email:
posta@mpsv.cz, telefon +420 221 921 111).

● Český helsinský výbor, z. s., Štefánikova 21,150 00 Praha 5 (email: info@helcom.cz,
telefon +420 257 221 141, +420 257 221 142, mobil: 773 115 951).

● Ligu lidských práv
Záhřebská 50, 120 00 Praha 2 (e-mail: praha@llp.cz, tel: +420 224 816 765).

● Krajský úřad - odbor sociálních věcí

4. Některé z dalších možností řešení problémů

Mimo naši Zelenou linku (800 603 030, nonstop, zdarma) můžete dále pro podporu,
potřebnou informaci, radu či pomoc využít veřejně dostupné telefonní informační a krizové linky
a online pomoc. Jednotlivé regionální krizové linky najdete online například na webové stránce
Ministerstva práce a sociálních věcí v Registru poskytovatelů sociálních služeb, dále na webové
stránce České asociace pracovišť linek důvěry nebo na webové stránce Ministerstva vnitra
České republiky, v sekci Informační servis odkaz zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/telefonni-psychologicke-linky-pro-seniory-deti-a-dospele.aspx
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