
STÍ!NOSTI NA KVALITU
NEBO ZP"SOB POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLU!BY

Práva u!ivatele sociální slu!by p"i podávání stí!nosti
Ka#d$ u#ivatel sociální slu#by / dále jen u#ivatel / poskytované AGAPO, o.p.s. má právo:

– Podat stí!nost na kvalitu nebo zp"sob poskytované sociální slu!by, ani! by tím byl jak#mkoliv zp"sobem ohro!en.
– Zvolit si svého zástupce p$i podávání stí!nosti. 
– Zástupcem m"!e b#t jakákoliv fyzická osoba / nap$. zákonn# zástupce nebo jiná blízká osoba / která jedná
   v zájmu u!ivatele. 
– Seznámit se s postupem podávání stí!ností na kvalitu poskytovan#ch slu!eb na za%átku spolupráce p$i uzavírání
   „Dohody o  poskytování sociální slu!by“ i kdykoliv v pr"b&hu spolupráce v rámci sociální slu!by.
– Vy!ádat si podporu p$i podávání stí!nosti od pracovník" organizace. 
– Vybrat si formu stí!nosti – ústní nebo písemnou. 
– V písemné form& si m"!e zvolit krom& psaného slova i jin# zp"sob komunikace / nap$. obrázky / za podmínky
   srozumitelnosti sd&lení.
– Podat stí!nost anonymn&.

Informovanost o podávání a vy"ízení stí!ností na kvalitu
nebo zp#sob poskytované sociální slu!by
Pravidla pro podávání a vy%ízení stí#ností jsou v písemné podob& p%ístupné:

– na nást&nce v hale u schránky na podávání stí!ností, p$ipomínek a pod&kování
– v informa%ním materiálu pro zájemce o sociální slu!bu „AGAPO, o.p.s. – Kdo jsme a jak to u nás chodí“,
   a to ve zkrácené form&

Postup p"i podání stí!nosti
 
Písemnou formou

na adresu AGAPO, o.p.s., Masarykova 37, 602 00 Brno, nebo vhozením do ozna'ené schránky na stí#nosti, která se 
nachází v hale organizace. U!ivatel má mo!nost stí!nost napsat do formulá%e evidence stí!nosti, kter# je k dispozici vedle 
schránky, elektronicky na e-mailovou adresu info@agapo.cz, p$ípadn& na e-mailovou adresu klí%ového pracovníka,
metodického vedoucího nebo $editele

Ústní formou

osobn& kterémukoliv odbornému pracovníkovi organizace – pracovník tuto stí!nost zapí'e do formulá$e evidence stí!nosti
a p$edlo!í u!ivateli k ov&$ení a podpisu; telefonicky kterémukoliv odbornému pracovníkovi organizace – pracovník tuto
stí!nost zapí'e do formulá$e evidence stí!nosti.

Poda$í-li se p$i ústní stí!nosti danou zále!itost vy$e'it a u!ivatel nebo jeho zástupce s nápravou souhlasí, stí!nost je brána
jako podn&t a je evidována písemn& jako standardní zápis z jednání s u!ivatelem sociální slu!by. Tisk tohoto zápisu
je za$azen v registru stí!ností jako podn&t ke zlep(ování slu#by. Tento podn&t je rovn&! konzultován
na porad& organizace a slou!í ke zvy'ování kvality poskytované slu!by. 



Postup p!i projednání stí"nosti 

Stí!nost je evidována na „Formulá"i pro podání stí!nosti“ s následujícími nále!itostmi:

– datum podání stí!nosti 
– jméno a p"íjmení osoby, která stí!nost podává
– sd#lení stí!nosti
– podpis

Za organizaci:

– jméno, p"íjmení a podpis osoby, která stí!nost p"evzala
– datum p"evzetí stí!nosti

Písemná stí!nost se p"ikládá jako p"íloha tohoto formulá"e. Ústní stí!nost zadává do formulá"e odborn$ pracovník organizace, 
kter$ stí!nost p"ijal. V p"ípad# telefonické formy stí!nosti s dodatkem, !e nebylo mo!né v %ase podání stí!nosti tento formulá" 
ov#"it a dát k podpisu. Schránku na písemné stí!nosti v hale organizace vybírá metodick$ vedoucí, nebo jin$ jím pov#"en$ 
pracovník, minimáln# jedenkrát za t$den. 

Stí!nost bude projednána na nejbli!&í t$mové porad# organizace, p"ípadn# na svolané porad# organizace. V zájmu
"ádného pro&et"ení stí!nosti se ke sd#lení u!ivatele vyjád"í pracovník, kterého se  stí!nost t$ká, p"ípadn# dal&í pracovníci 
organizace. Záv#ry projednání stí!nosti budou dány k vy"ízení a budou za"azeny ke stí!nosti do registru stí!ností. 

Vy"ízením stí!nosti se zab$vá metodick$ vedoucí nebo "editel organizace. V p"ípad# stí!nosti na postup práce metodického 
vedoucího stí!nost vy"izuje "editel organizace. Ve v$jime%n$ch p"ípadech stí!nost vy"izuje jin$ pov#"en$ pracovník
organizace. Tímto nesmí b$t pov#"en pracovník, kterého se tato stí!nost t$ká.

Odpov#dná osoba provede písemné vy"ízení stí!nosti nejpozd#ji do 30 dn' od jejího p"edání, v od'vodn#n$ch p"ípadech
s v#domím u!ivatele do 60 dn'. U!ivatel je ve vy"ízené stí!nosti v!dy písemn# vyrozum#n o opat"eních k náprav#
a preventivních opat"eních.  

Opakované stí!nosti, které ji! byly v minulosti vy"ízeny a ze strany organizace byla uskute%n#na nápravná opat"ení,
se nepro&et"ují, neobsahují-li !ádné nové skute%nosti.

V p"ípad# anonymní stí!nosti je písemné vy"ízení vyv#$eno na nást#nce vedle schránky na stí!nosti
v hale organizace po dobu 21 dní od vy"ízení stí!nosti. 

Vy"ízení stí!nosti bude za"azeno do registru stí!ností a archivováno podle sm#rnice organizace: VEDENÍ DOKUMENTACE

Vyhodnocení stí!ností a podn#t' ke zlep&ování sociální slu!by provádí jednou ro%n# "editel organizace a metodick$ vedoucí 
na metodické porad# odborn$ch pracovník' organizace. V od'vodn#n$ch p"ípadech jsou identifikovány záva!n#j&í
nedostatky v poskytování sociální slu!by a navrhnuta odpovídající opat"ení.

V p"ípad# nespokojenosti s vy"ízením stí!nosti má u!ivatel nebo jeho zástupce právo obrátit se k nad"ízenému orgánu:
Dozor%í rada AGAPO, o.p.s. – kontakty na dozor%í radu jsou dostupné na webov$ch stránkách organizace www.agapo.cz

nebo k institucím, které se zab$vají ochranou lidsk$ch práv:
 
Ve"ejn& ochránce práv – ombudsman
adresa:  Kancelá" VOP, Údolní 39, 602 00, Brno
tel: 542 542 888
web:  www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz

'esk& helsinsk& v&bor, z.s.
adresa:  (tefánikova 21, 150 00, Praha 5
tel.:  257 221 141, 257 221 142, mobil: 773 115 951
web: www.helcom.cz 
e-mail:  socialnisluzby@helcom.cz


