
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC 
Denní stacionář Slunečnice Pardubice, A. Krause 1995, 530 02 Pardubice 

 

1 

 

Název:   Standard č. 7 

   Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování  
   sociální služby  

 
Zpracoval:   realizační tým 
Schválil:   vedoucí zařízení 
Kontrola:   1 x ročně 
Platnost od:             1. 2. 2016 
Aktualizace:             1. 9. 2016, 1. 4. 2017, 1.6.2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

Stížnost je chápána jako důležitý zdroj informací o kvalitě poskytované služby. Jde o výkon 
základního práva uživatele, díky kterému může uživatel žádat prošetření nebo nápravu 
skutečnosti, která ho poškodila a kterou nemůže řešit vlastními prostředky. 

 

Uživatelé jsou průběžně seznamováni vedoucími pracovníky se svým právem podat stížnost 
na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. S touto možností jsou seznamováni 
vhodnou formou, která je pro uživatele srozumitelná, na Radě uživatelů, kde jsou přítomni 
jak uživatelé, tak pracovníci v sociálních službách. Na Radě uživatelů se mohou uživatelé bez 
obav vyjádřit o svých problémech, obavách či stížnostech, ale i kdykoliv jindy. 

 
Ústně si uživatelé mohou stěžovat kterémukoli pracovníku zařízení, ke kterému mají důvěru. 
Pracovník zařízení je povinen neprodleně informovat o stížnosti přímou nadřízenou a 
vedoucí zařízení. Pracovník, který přijal ústní formu stížnosti, informuje o této události 
vedoucí zařízení, která o daném sdělení vyhotoví písemný zápis (přítomni: pracovník, 
vedoucí zařízení, popř. uživatel či jiná osoba). 
Stížnost podaná ústní formou vedoucímu zařízení je neprodleně projednána. Řízení jsou 
účastni: vedoucí zařízení, vedoucí pracovník a pracovník, kterého se stížnost týká. 
 
Pokud má stížnost písemnou formu a je doručena poštou anebo vhozena do poštovní 
schránky, pak je také evidována v Knize došlé pošty. Pokud je stížnost písemná a předána 
osobně, přijímají ji pouze vedoucí zařízení nebo jeho zástupce. Předání je stvrzeno pořízením 
kopie stížnosti podpisy obou stran, razítkem denního stacionáře Slunečnice a datem předání. 
 
Anonymní stížnost je možné vhodit do schránky k tomuto účelu určené a označené, eviduje 
se v Knize stížností. Vyřízení anonymní stížnosti je uveřejněno prostřednictvím písemného 
vyjádření, které je vyvěšeno po dobu 14 dnů na všech střediscích (mimo kavárny Slunečnice). 
 
Schránky stížností jsou umístěné: na středisku Artura Krause 1995 (ve vstupní hale a v 
pavilonu B na chodbě u šatních skříněk), na středisku A. Krause 2371 (ve vstupní hale zařízení) 
a na středisku Erno Košťála 1017 (v chodbě zařízení, boční vchod). Tyto jsou označeny 
následovně: 
- STÍŽNOSTI, OZNÁMENÍ, PODNĚTY OBČANŮ, 
- pověřené osoby pro výběr: vedoucí zařízení a sociální pracovník. 

 
U schránky jsou dostupné psací potřeby (papír, tužka), obsah schránky je evidován v Knize 
stížností, která se nachází v trezoru. Nad schránkou stížností jsou vyznačeny piktogramy, a to 
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pouze u schránky stížností určené pro uživatele s mentálním, zdravotním a kombinovaným 
postižením. 
     

Stížnost lze podat také přímo na ředitelství Sociálních služeb města Pardubic, kpt. Jaroše 726, 
531 81 Pardubice. Tel: 466 614 229. 
 
Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti 
zastupovat. Zástupcem může být právnická nebo fyzická osoba. Nezávislý zástupce stojí 
mimo struktury zařízení i zřizovatele. V případě potřeby může mít stěžovatel k dispozici 
tlumočníka (znakový jazyk). 
 

Poskytované informace uživatelům o pravidlech možnosti „stěžovat si" 

 
Uživatelé služby jsou vedoucími pracovníky pravidelně informováni vhodným srozumitelným 
způsobem, a to i formou alternativní komunikace (piktogramy) o možnosti „stěžovat si". 
Informace jim podávají na Radě uživatelů. 
 
 

                Zveřejnění dokumentu 
 
Součástí Smlouvy o poskytování služby sociální péče je Příloha č. 3 „Pravidla pro podávání a 
vyřizování stížností v Denním stacionáři Slunečnice“, která je předána uživateli (zákonnému 
zástupci) v jednom vyhotovení. Tento dokument je dále vyvěšen na nástěnkách jednotlivých 
středisek (v jednodušší formě) a nakonec na webových stránkách Sociálních služeb města 
Pardubic, přímo pod Denním stacionářem Slunečnice. Dokument navazuje na standard č. 7 – 
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby a dále na Směrnici SsmP pro 
přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů č. 15/2014. 

 

Vyřizování stížností 

 
1. Za správnost prošetření a vyřízení stížnosti ve stanovené lhůtě maximálně 30 dní 

odpovídá vedoucí zařízení. 
2. Lhůtu 30 dní od podání stížnosti lze překročit jen ve výjimečných případech pouze se 

souhlasem ředitele Sociálních služeb města Pardubic. O prodloužení termínu žádá 
vedoucí zařízení písemně ředitele Sociálních služeb města Pardubic a zajistí, aby o 
tom byl bezodkladně informován stěžovatel. Kopii oznámení je nutné okamžitě 
předat do ústřední evidence na ředitelství Sociálních služeb města Pardubic. 

3. Je nepřípustné, postoupit stížnost k vyřízení pracovníkům zařízení, proti kterým 
směřuje. 

4. Způsob vyřízení stížnosti směřující proti vedoucí zařízení stanoví ředitel Sociálních 
služeb města Pardubic. 

5. Stížnosti na ředitele Sociálních služeb města Pardubic mohou být postoupeny k 
vyřízení jen zřizovateli. 

6. Vyřízení stížnosti probíhá vždy písemně a pro stěžovatele srozumitelnou formou. 
7. Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s 

vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující 
dodržování lidských práv. 
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Kontrola vyřizování stížností 

 
1. Vedoucí zařízení provádí rozbor stížností, příčin jejich vzniku a vyvozuje závěry pro 

zkvalitnění činnosti Denního stacionáře Slunečnice. 
2. Prošetřovány jsou i stížnosti anonymní. 
3. Rozbor stížností předá vedoucí zařízení na ředitelství Sociálních služeb Pardubic dle 

Směrnice SsmP, tj. 1 x za rok písemnou zprávu o rozboru stížností a jejich příčin 
předávají pracovníkovi vnitřní kontroly do 15. 2. následujícího roku. 

 

Další orgány, u kterých lze podat stížnost 

Sociální služby města Pardubice 
Ředitelství - sídlo statutárního zástupce. 

KONTAKT: 

Kpt. Jaroše 726 

531 81 Pardubice 

Tel: 466 614 229 
info@ssmpce.cz 
 

Magistrát města Pardubic 

Zřizovatel příspěvkové organizace Sociálních služeb města Pardubic: 

KONTAKT: 

Magistrát města Pardubic 
Pernštýnské nám. 1  

530 21 Pardubice 

Tel.:466 859 111 
podatelna@mmp.cz 
 
 

Veřejný ochránce práv 
Působnost podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, k ochraně osob před 
jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávající státní správu, pokud je jejich jednání v 
rozporu s právem. 
 
KONTAKT:  
Kancelář Veřejného ochránce práv 
Údolní 39  
602 00 Brno 
Tel.: 542 542 888 
podatelna@ochrance.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ssmpce.cz
mailto:podatelna@mmp.cz
mailto:podatelna@ochrance.cz


4 
 

 

Český helsinský výbor 
Instituce zabývající se monitoringem lidských práv v ČR. 
 
KONTAKT:  
Český helsinský výbor 
Štefánikova 21 
150 00 Praha 5 
Tel.: 257 221 142 
info@helcom.cz 
 
 

V Pardubicích dne 31. 5. 2020 

Mgr. Štěpánka Hrdinová, vedoucí zařízení

mailto:info@helcom.cz
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