
 

 
 

 

 
 

 
 

Pravidla pro podávání, zpracování a vyřizování 
stížností 

 

 

 

 

 

 

 

Každý si zaslouží domov, kde ho vítají s úsměvem a láskyplnou náručí. Usilujeme o 
to, aby byly děti v bezpečí a aby pěstouni měli podporu, kterou si zaslouží. Proto 
pěstounské rodiny všestranně podporujeme a doprovázíme ve chvílích rodinné 

pohody i nepohody. 

 

 



 

 
 

 

Stížností se rozumí oznámení klienta nebo spolupracující organizace, ve kterém je 
vyjádřena nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování služby. Obvykle také 
stěžovatel touto cestou žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, kterou se cítí 
poškozen. 

Pravidla pro vyřizování stížností 

 Kdokoliv má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby 
Devětsil. Stížnost může být podána písemně, ústně, telefonicky, 
prostřednictvím emailu, s podpisem či anonymně.  

 Osobou pověřenou pro přijímání stížností jsou zejména pracovníci služby 
Devětsil. Každá podaná stížnost je zaevidována v Knize přání a stížností a 
prošetřena v tříčlenné komisi ve složení pracovníků služby a ředitelky 
organizace 

 Za vyřízení stížností zodpovídá ředitelka organizace. Stížnost vyřídí do 60 
kalendářních dnů. Pokud není možné v této lhůtě stížnost vyřídit, ředitelka 
organizace vyrozumí účastníky o nutnosti prodloužení lhůty a důvody tohoto 
prodloužení.  

 Při vyřizování stížnosti má stěžovatel možnost nechat se zastupovat nezávislým 
zástupcem dle svého výběru a to jak fyzickou, tak právnickou osobou (např. 
příbuzným, přítelem, občanskou poradnou apod.) 

 Pokud je stěžovatel s vyřízením stížnosti nespokojen, může se dále obrátit na 
kterýkoliv nezávislý orgán např. na některou z občanských poraden: Charitní 
poradna Hodonín, Wilsonova, 695 05 Hodonín nebo Veřejný ochránce práv, 
Údolní 39, 602 00 Brno. 

Poskytování informací o možnosti si stěžovat 

Zájemce o službu či klient je informován o možnostech podání stížnosti těmito 
způsoby:  

 na webových stránkách služby odkazem na formulář s názvem Schránka 
důvěry,  

 na recepci značkou odkazující na schránku důvěry umístěnou v šatně dětské 
skupiny Mateřídouška,  

 na nástěnce služby Devětsil prostřednictvím informativního textu, 
 letáčkem služby prostřednictvím odstavce s patřičným názvem, 
 možností pročtení textu Informace pro klienty a zájemce o službu, který je 

dostupný na recepci CPR, u pracovníků služby Devětsil a na webu 
www.cprhodonin.cz, 

 pročtením textu v podepisované Dohodě o výkonu pěstounské péče (dále 
Dohoda), 

 prostřednictvím klíčového pracovníka, který mu poskytuje informace během 
pravidelných setkání nebo během vzdělávání. 

 

 



 

 
 

Způsoby podání stížnosti 

Stěžovatel může k podání stížnosti využít tyto způsoby a možnosti: 

 schránku důvěry jasně označenou a umístěnou v šatně dětské skupiny 
Mateřídouška (anonymně či s podpisem), 

 formulář s názvem Schránka důvěry na webu CPR Hodonín, z.s. (anonymně či 
s podpisem), 

 ústní stížnost pracovníkovi služby Devětsil, pracovnici recepce nebo ředitelce 
CPR Hodonín, z.s., 

 emailovou zprávu zaslanou na email: ambrozkova@cprhodonin.cz nebo na 
emailovou adresu klíčového pracovníka (klient ji získá při podpisu Dohody) 
(anonymně či s podpisem), 

 telefonickou stížnost na telefonní číslo ředitelky: 721 587 016 nebo pracovníků 
služby Devětsil (uvedeny na webu nebo letáčcích) (možno anonymně), 

 písemnou formou na adresu CPR Hodonín, z.s., Štefánikova 288/15, Hodonín 
695 01 (anonymně či s podpisem), 

 zaznamenání stížnosti během pravidelného vyplňování dotazníku spokojenosti 
(pouze s uvedením jména). 
 

Postup při obdržení stížnosti 

Obdrží-li stížnost kterýkoliv pracovník CPR Hodonín z.s., neprodleně informuje 
ředitelku CPR Hodonín, z.s. Emailovou stížnost přeposílá na email 
ambrozkova@cprhodonin.cz, stížnost obdrženou poštou osobně předá ředitelce do 
rukou nebo přiloží do její složky s došlou poštou a o ústní stížnosti informuje. Přijatou 
stížnost eviduje do Knihy přání a stížností. 

Pracovník služby Devětsil je povinen každý týden kontrolovat schránku důvěry 
umístěnou v šatně dětské skupiny Mateřídouška a formulář na týmovém disku google, 
do kterého jsou zasílány informace ze schránky důvěry umístěné na webu CPR 
Hodonín, z.s.  Pracovníci služby si mezi sebe tuto povinnost mohou libovolně rozdělit.  

Po obdržení stížnosti je pracovník služby Devětsil povinen předat stížnost ředitelce 
CPR Hodonín, z.s. a na nejbližší poradě služby o této skutečnosti informovat kolegy. 

Ředitelka CPR Hodonín, z.s., obdrží-li stížnost přímo od stěžovatele nebo jí ji předá 
některý z pracovníků, řeší stížnost v následujících krocích: 

 Ředitelka svolá pracovníky služby Devětsil na výjimečnou poradu a informuje 
je o obdržené stížnosti, 

 V případě, že je znám autor stížnosti, přizve jej ředitelka k řešení stížnosti a 
informuje jej o následných krocích a o jeho právu nechat se během řešení 
zastupovat nebo být řešení přítomný,  

 Na poradě je stížnost projednána, je učiněn zápis z porady, průběžně je 
vyplňován formulář Záznam o stížnosti (viz níže), 

 Pracovníci služby Devětsil i ředitelka CPR Hodonín jsou zodpovědní za splnění 
případných úkolů vedoucích k vyřešení stížnosti, 



 

 
 

 Ředitelka zodpovídá za dodržení 60denní lhůty k vyřízení stížnosti a informuje 
stěžovatele o výsledcích řešení a případných dalších možných krocích. Je-li 
znám stěžovatel, stvrdí svou informovanost o výsledcích řešení situace svým 
podpisem, popř. je možné jej informovat doporučeným dopisem na adresu jeho 
bydliště. 

 Na nejbližší poradě služby ředitelka spolu s pracovníky služby Devětsil 
reflektuje postup a výsledek řešení stížnosti,  

 Ředitelka pověří pracovníky služby Devětsil zapsáním situace, postupu řešení 
a uvedením preventivního opatření do patřičných dokumentů služby, 

 Pokud se stížnost týká někoho z pracovníků služby Devětsil, přizve ředitelka  
jinou osobu ze zaměstnanců organizace k řešení stížnosti.  

 Ředitelka je dále povinna:  
o analyzovat příčiny každé podané stížnosti a bez prodlení přijmout 

vhodná opatření na jejich odstranění, 
o dle charakteru příčin navrhnout případné změny vnitřních předpisů 

organizace,  
o na poradách konzultovat problémová místa v týmu pracovníků a 

informovat pracovníky o přijatých opatřeních,  
o přistupovat ke kárným opatřením v případě porušení platných postupů 

pracovníkem, 

Formulář záznam o stížnosti 

Tento formulář je vytvořen vždy při přijetí stížnosti a za jeho vyplnění zodpovídá 
ředitelkou pověřený pracovník služby Devětsil. 

Formulář musí mít tyto náležitosti: 

- předmět stížnosti, 
- forma stížnosti, 
- datum přijetí stížnosti a osoba, která ji převzala, 
- evidenční číslo,  
- osoba, která stížnost vyřizuje (ředitelka, tým pracovníků služby…), 
- datum vyřízení – předání vyjádření stěžovateli, příp. odeslání zásilky 

(doporučeně),           
- obsah stížnosti, 
- řešení stížnosti, 
- podpis ředitelky, popř. stěžovatele,  
- prostor pro poznámky.  

Postup při nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti:  

Klient se může odvolat a obrátit na příslušný nadřízený a kontrolní orgán – 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 601 82 nejlépe písemně nebo osobně 
po objednání. O právu podat stížnost na nadřízený orgán je stěžovatel informován při 
vyřizování stížnosti (ústní i písemné).  

Principy vyřizování stížností 



 

 
 

 Princip informovanosti - klienti jsou informování o tom, že si mohou na kvalitu 
a způsob výkonu SPO stěžovat;  

 Princip bezpečí a předcházení stigmatizace -  poskytovatel zajišťuje, že 
podání a vyřízení stížnosti bude pro klienta bezpečné a na klienta nebude mít 
žádný negativní dopad, žádnému podání stížnosti nesmí být bráněno.  
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