7. Stížnosti na kvalitu poskytované CHAS
Podávání stížnosti:
Klienti CHAS si mohou stežžožovat na kvalitu, žopuobsob poskytovaí, ní, poí, , postup a chovaí, ní, poí, 
pracovní, poí, kuob i na dalsží, poí,  okolnosti souvisejí, poí, cí, poí,  s poskytovaí, ní, poí, m, anižož by tí, poí, m byli
jakyí, mkoliv žopuobsobem ohrožoženi.
Kažoždyí, /aí,  klient/ka CHAS nebo kteryí, koliv obcžan jednají, poí, cí, poí,  v jejich žoaí, jmu je
opraí, vnežn kdykoliv podat podnežt, pržipomí, poí, nku nebo stí, poí, žožnost na kvalitu nebo žopuobsob
poskytovaí, ní, poí,  CHAS.

Evidence stížnosti

Stí, poí, žožnosti eviduje vedoucí, poí,  CHAS (prží, poí, padnež sociaí, lní, poí,  pracovní, poí, k).
Kažoždaí,  pržijataí,  stí, poí, žožnost je žoažonamenaí, na v poržadacži s naí, žovem tStí, poí, žožnosti CHASo a ožonacžena
cží, poí, slem, datem pržijetí, poí, , datem vyrží, poí, žoení, poí,  a žoahrnuje její, poí,  strucžnyí,  obsah, naí, slednež stí, poí, žožnosti
jsou evidovaí, ny v programu Pecžovatelskaí,  služožba.

Stížnost může podat:

× klient CHAS,
× opatrovní, poí, k klienta (v prží, poí, padež potržeby maí,  stežžožovatel praí, vo si pržižovat k podaí, ní, poí,  a
k prosžetržení, poí,  stí, poí, žožnosti tlumocžní, poí, ka),
× osoba blí, poí, žoka klientovi,
× klientem žovolenyí,  žoaí, stupce.

Forma stížnosti:
Ústně - podaneí,  stí, poí, žožnosti se v jednoduchyí, ch prží, poí, padech vyržižoují, poí,  ihned prži jejich
podaí, ní, poí,  a sepisuje se o nich kraí, tkyí,  žoaí, žonam. V prží, poí, padež, žože uí, stnež podaneí,  stí, poí, žožnosti
nelžoe vyrží, poí, dit ihned prži podaí, ní, poí, , pržedložoží, poí,  se žoaí, žonam o podaneí,  stí, poí, žožnosti k podpisu
stežžožovateli.
Stí, poí, žožnost lžoe podat buď osobnež, nebo telefonicky
× Písemně (dopis, e-mail) - pí, poí, semnež podanou stí, poí, žožnost lžoe dorucžit osobnež nebo
prostržednictví, poí, m posžty na adresu organižoace a Charita Tržinec, ul. Lidickaí,  1272,
739 61 Tržinec nebo na www.charitatrinec.cz nebo e-mailem a
natalia.pliska@trinec.charita.cžo. V prží, poí, padež, žože stežžožovatel podaí,  stí, poí, žožnost osobnež,
vyhotoví, poí,  se žoaí, pis podaneí,  stí, poí, žožnosti. V žoaí, pise stí, poí, žožnosti se uvede datum její, poí, ho
pržijetí, poí, , podpis odpoveždneí, ho pracovní, poí, ka, kteryí,  danou stí, poí, žožnost pržijal a podpis
stežžožovatele. Potvržoenaí,  kopie stí, poí, žožnosti se pržedaí,  žopežt stežžožovateli.
× Anonymně a odpovežď na tuto stí, poí, žožnost je vyvežsženaí,  po dobu 1 mežsí, poí, ce na veržejneí, 
naí, stežnce v organižoaci.
×
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Komu může být stížnost podána:
× ktereí, mukoliv pracovní, poí, kovi CHAS a stí, poí, žožnost pržedaí, vaí,  pracovní, poí, k vedoucí, poí, , kteraí,  jí, poí, 
žoažonamenaí,  a vyrží, poí, dí, poí, ,
× prží, poí, mo ržeditelce organižoace,
× anonymnež, vhožoení, poí, m stí, poí, žožnosti do tSchraí, nky pro naí, mežty, stí, poí, žožnosti, pržipomí, poí, nkyo
nebo žoaslaí, ní, poí,  posžtou na adresu organižoace Charita Tržinec, ul. Lidickaí,  1272, 739 61
Tržinec
 Pokud bude stížnost směřovat proti ředitelce organizace – podává se

stížnost na ředitelství:
Řeeditel Dieceí, žoní, poí,  Charity ostravsko-opavskeí, , Mgr. Lukaí, sž Curylo, ul. Kratochví, poí, lova 3,
702 00 Ostrava, tel. 596 127 262

Osoba oprávněná k vyřízení stížnosti:

× ržeditelka Charity Tržinec,
× vedoucí, poí,  CHAS,
× sociaí, lní, poí,  pracovní, poí, k, pokud to povaha stí, poí, žožnosti vyžožaduje.
(Požon.: Stí, poí, žožnosti na pracovní, poí, ky musí, poí,  prosžetržovat vžoždy nadrží, poí, žoenyí,  pracovní, poí, k.)

Způsoby vyřízení stížnosti
Kontrola schraí, nky probí, poí, haí,  kažoždyí,  vsžední, poí,  den, vyí, bežr žoe schraí, nky provaí, dí, poí,  vedoucí, poí,  a
sociaí, lní, poí,  pracovní, poí, k (prží, poí, padnež koordinaí, torka služožby). Schraí, nka je umí, poí, stežna pržed hlavní, poí, mi
vchodovyí, mi dveržmi do organižoace, ožonacžena jako Pržipomí, poí, nky, stí, poí, žožnosti a naí, mežty.
V prží, poí, padež potržeby je pro stežžožovatele, žoavežsženaí,  v chodbež Charity Tržinec tužožka s papí, poí, rem a
pravidla stí, poí, žožnosti.
Klient se podaí, ní, poí, m stí, poí, žožnosti nesmí, poí,  cí, poí, tit nijak ohrožožen - pracovní, poí, ci pržipomí, poí, nají, poí,  a informují, poí, 
klienty o možožnosti podaí, ní, poí,  stí, poí, žožnosti, klientuobm jsou pržedaí, vaí, na aktualižoovanaí,  pravidla o
poskytovaí, ní, poí,  CHAS, kde jsou uvedeneí,  informace o pravidlech a možožnostech podaí, ní, poí, 
stí, poí, žožnosti, žoaí, rovenž jsou v sesžitech denní, poí, ch žoaí, žonamuob uvedeneí,  informace o žopuobsobu podaí, ní, poí, 
stí, poí, žožnosti.
× Evidence stížnosti
Stí, poí, žožnosti eviduje vedoucí, poí,  CHAS (prží, poí, padnež sociaí, lní, poí,  pracovní, poí, k).
Kažoždaí,  pržijataí,  stí, poí, žožnost je žoažonamenaí, na v poržadacži s naí, žovem tStí, poí, žožnosti CHASo a ožonacžena
cží, poí, slem, datem pržijetí, poí, , datem vyrží, poí, žoení, poí,  a žoahrnuje její, poí,  strucžnyí,  obsah naprž.1/2014, naí, slednež
jsou stí, poí, žožnosti evidovaí, ny v programu Pecžovatelskaí,  služožba.
× Prošetření stížnosti
Stí, poí, žožnost musí, poí,  byí, t prosžetržena v celeí, m rožosahu do 30 dnuob od obdržožení, poí, . Lhuobta muobžože byí, t
prodloužožena v žoaí, vislosti na žoaí, važožnosti nebo nutnosti delsží, poí, ho cžasoveí, ho období, po í,  na
prosžetržení, poí,  stí, poí, žožnosti, pržicžemžož stežžožovatel bude o tomto prodloužožení, poí,  informovaí, n.
Prží, po í,  žoaí, važožnežjsží, poí, ch stí, poí, žožnostech, prži kteryí, ch je nutna í,  spolupraí, ce s jinyí, mi orgaí, ny (naprž.
policie), žoaí, visí, poí,  lhuobta na deí, lce sžetržení, poí,  težchto orgaí, nuob.

2

Vedoucí, poí,  CHAS je povinna objektivnež prosžetržit stí, poí, žožnost a navrhnout takovaí,  opatržení, poí, , aby
se opraí, vnežnaí,  stí, poí, žožnost nemohla opakovat. Postupy užožiteí,  k provežržení, poí,  musí, poí,  byí, t voleny
tak, aby vedly k rychleí, mu žojisžtežní, poí,  skutecžneí, ho stavu, nesnižožovaly duobstojnost žožaí, dneí, ho
žo uí, cžastní, poí, kuob a neovlivnžovaly nežožaí, doucí, poí, m žopuobsobem budoucí, poí,  vžotahy mežoi uí, cžastní, poí, ky.
Požožaí, daí, -li stežžožovatel, je nutno žoachovat mlcženlivost o jeho totožožnosti. Prži ržesžení, poí,  stí, poí, žožnosti
je vžoždy jednaí, no se vsžemi osobami, kteryí, ch se stí, poí, žožnost bežoprostržednež tyí, kaí,  (klient,
žoamežstnanec …) a je daí, na možožnost vyjaí, držit se vsžem žouí, cžastnežnyí, m stranaí, m. O stí, poí, žožnosti a
žopuobsobu její, poí, ho ržesžení, poí,  je vžoždy pí, poí, semnež informovaí, n klient nebo jeho žoaí, stupce.
× Ústní vyřízení stížnosti
O uí, stní, poí, m jednaí, ní, poí,  prži prosžetržovaí, ní, poí,  stí, poí, žožnosti sepí, poí, sže pracovní, poí, k prosžetržují, poí, cí, poí,  stí, poí, žožnost žoaí, pis,
kteryí,  obsahuje jmeí, na vsžech osob, ježož se jednaí, ní, poí,  žouí, cžastnily, strucžneí,  a vyí, stižožneí,  vylí, poí, cžení, poí, 
pruobbežhu a vyí, sledku jednaí, ní, poí, , podpis vsžech žouí, cžastnežnyí, ch, jako souhlas, žože uí, cžastní, poí, ci
jednaí, ní, poí,  byli s obsahem žoaí, pisu sežonaí, meni. Zaí, pis podepí, poí, sže žoamežstnanec provaí, dežjí, poí, cí, poí, 
sžetržení, poí,  a vsžichni uí, cžastní, poí, ci sžetržení, poí, . Jestližože nežkteryí,  uí, cžastní, poí, k odmí, poí, tne žoaí, pis podepsat nebo
nesouhlasí, poí,  s jeho obsahem, požonamenaí,  se to do žoaí, pisu spolu s uvedení, poí, m duobvodu
odmí, poí, tnutí, poí,  podpisu.

Forma vyrozumění stěžovateli
O vyí, sledku vyrží, poí, žoení, poí,  stí, poí, žožnosti je stežžožovatel vyrožoumežn pí, poí, semnež ve stanoveneí,  lhuobtež
(v meí, než žoaí, važožnyí, ch prží, poí, padech uí, stnež) prostržednictví, poí, m vedoucí, poí,  CHAS (prží, poí, padnež
sociaí, lní, poí,  pracovnice). Vyí, sledek musí, poí,  byí, t jasnyí,  a srožoumitelnyí, .
× V prží, poí, padež anonymní, poí,  stí, poí, žožnosti je vyrží, poí, žoení, poí,  stí, poí, žožnosti vyvežsženeí,  na informacžní, poí, 
naí, stežnce v sí, poí, dle organižoace.
× Prži podaí, ní, poí,  stí, poí, žožnosti jinou osobou, kteraí,  nebyla klientem žomocnežna k žoastupovaí, ní, poí, ,
je tržeba o vyí, sledku uveždomit jak klienta, tak toho, kdo stí, poí, žožnost podal.
×

Odvolání proti vyřízení žádosti
Stežžožovatel maí,  praí, vo odvolat se proti vyrží, poí, žoení, poí,  stí, poí, žožnosti k nadrží, poí, žoeneí, mu orgaí, nu Charity
Tržinec, tj.:
Řeeditel Dieceí, žoní, poí,  Charity ostravsko-opavskeí, , Mgr. Lukaí, sž Curylo, ul. Kratochví, poí, lova 3, 702
00 Ostrava, tel. 596 127 262
Stežžožovatel maí,  praí, vo obraí, tit se s podnežtem k prosžetržení, poí,  postupu prži vyržižoovaí, ní, poí,  stí, poí, žožnosti
na nežoaí, visleí,  orgaí, ny, ktereí,  monitorují, poí,  dodržožovaí, ní, poí,  lidskyí, ch praí, v. Jsou to žoejmeí, na:
a) Veržejny í,  ochraí, nce praí, v: Brno, Údodolní, po í,  39, PSC e 602 00, e-mailova í,  adresa:
podatelna@ochrance.cžo , fax podatelny: 542 542 112, tel: 542 542 888
b) Ceeskyí,  helsinskyí,  vyí, bor: Ostrovskeí, ho 253/3, 150 00 Praha 5 (Zeenskeí,  domovy,
2.patro, cž. dverží, po í,  231), e-mail: sekr@helcom.cžo, tel: 220 515 223 (praí, vní, poí, 
poradna), fax: 257 323 508

Stížnosti u osob s omezenými vyjadřovacími schopnostmi
3

V prží, poí, pade ž podaí, ní, po í,  stí, poí, žožnosti u osob omežoenyí, ch vyjadržovací, poí, mi schopnostmi navsžtí, poí, ví, poí, 
klienta vedoucí, poí,  a sociaí, lní, poí,  pracovní, poí, k CHAS, kteryí, , kontaktuje rodinneí,  prží, poí, slusžní, poí, ky prží, poí, p.
žonaí, me í,  nebo odborní, poí, ky, na ktere í,  je klient žovykly í,  a spolecžne ž se pak snažoží, po í,  projednat
probleí, m.

Možné postupy předcházení stížnostem:
× jednaí, ní, poí,  s klientem, informovaí, ní, poí,  klienta o možožnostech podaí, ní, poí,  stí, poí, žožnosti,
× bežhem poskytovaí, ní, poí,  služožby spolupracovat s klí, poí, cžovyí, m pracovní, poí, kem, odborní, poí, kem
žoainteresovaneí, ho do daneí,  problematiky (psycholog, psychiatr, logoped, apod.),
prží, poí, padnež rodinnyí, m prží, poí, slusžní, poí, kem,
× bežhem poskytovaí, ní, po í,  služožby využoží, poí, vat ruobžonyí, ch ruobžone í,  pomuobcky (prostržedky pro
žonaí, žoornežní, poí, , obraí, žoky (piktogramy), papí, poí, r, tužožku apod.), žojistit druh smysloveí, ho
postižožení, po í,  a podle toho postupovat (naprž.: mluvit pomalu, žoržetelnež, nahlas,
použoží, poí, vat jednoduche í,  vežty bežo cižoí, poí, ch a složožityí, ch vyí, ražouob, udržožovat kontakt ocží, poí, 
apod.),
× v prží, poí, padež, žože je klient omežoen ve sveí, praí, vnosti spolupracovat s jeho žoaí, stupcem,
prží, poí, padnež opatrovní, poí, kem.
Aktualižoace pravidel: duben 2016

S uí, cžinnosti od 1. kvežtna 2016
Aktualižoace pravidel a vedoucí, poí, , sociaí, lní, poí,  pracovní, poí, k, tyí, m pracovní, poí, kuob
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