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STÍŽNOSTI  NA  KVALITU  NEBO  ZPŮSOB  POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB  
 KLUBU  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE 

 
 

Vztahy mezi pracovníky a dobrovolníky navzájem a vztahy mezi pracovníky, dobrovolníky a 
klienty fungují na základě Principů salesiánské práce. Jejich smyslem je předcházet  
situacím, které by bylo nutné řešit vzhledem ke klientům represivně a na druhou stranu plnit 
oprávněná přání klientů průběžně vzájemnou komunikací. Proto i řešení stížností chápeme 
jako způsob komunikace. 
 
Klienti nejsou z důvodu podání stížnosti v žádném ohledu znevýhodněni. 
 
Klienti mohou podat stížnost v zastoupení třetí osobu nebo osobou blízkou. 
 
Za stížnost ze strany klienta nebo pracovníka je považována každá stížnost, ve které 
předmět nespokojenosti s poskytováním služeb nelze v danou chvíli vyřešit ke spokojenosti 
obou stran a nebo je pravděpodobné, že se situace bude v budoucnu opakovat 
 
 
Informování klientů 
 
Klienti jsou informováni v rámci prvokontaktu při seznamování se Základní nabídkou o tom, 
že mají možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, že mají možnost 
vznášet požadavky a sdělovat připomínky. Jsou informováni na koho se mají obrátit 
v případě stížnosti a o způsobu, jak bude vyřízení stížnosti probíhat. 
 
 
Způsob podávání stížností 
 
Ústně – ústní stížnost je možné podat kterémukoliv pracovníkovi zařízení. Ten stížnost bez 
jakékoliv změny obsahu zapíše do Knihy stížností a předloží jej zástupci vedoucího NZDM. 
  
Písemně – zašle na adresu zařízení nebo sepsanou stížnost předá kterémukoli pracovníkovi, 
který ji předá zástupci vedoucího NZDM. 
 
Elektronickou poštou na adresu saleklub@quick.cz. 
  
Anonymně – k anonymním stížnostem je určena schránka umístěná u pánského WC. Ta je 
jednou za týden vybírána zástupcem vedoucího. Odpověď je vyvěšena na informativní 
nástěnce vedle kanceláře vedoucího.  
 
Výše uvedené způsoby stížnosti může využít klient sám osobně nebo prostřednictvím svého 
zástupce, který je klientem informován o předmětu stížnosti a podá stížnost za klienta 
 
 
 
Evidence  stížností 
 
Stížnosti jsou evidovány v Knize stížností, za její vedení odpovídá zástupce vedoucího 
NZDM. 
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Způsob a lhůta vyřízení stížnosti 
 
Stížnosti a připomínky vyřizuje zástupce vedoucího NZDM, případně vedoucí. 
 
Lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 dnů od jejího podání. Klienta s řešením stížnosti seznámí 
zástupce vedoucího NZDM, případně vedoucí osobně, pokud to není možné, je zasláno  
rozhodnutí písemně. 
Je-li to možné, je v případech oprávněné stížnosti zjednána okamžitá náprava, jinak je 
stanovena lhůta ke zjednání nápravy; ta nesmí překročit 5 pracovních dnů od vydání 
rozhodnutí. 
 
Výsledek řízení je zaevidován v Knize stížností. 
 
Není-li klient spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na nadřízené orgány: 

Rada SKM Zlín, Okružní 5298, 760 05 Zlín 
Ústředí SKM, Kobyliské nám.1, Praha 8, 180 00 Kobylisy 
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno 
 

V případě opakované stížnosti ve stejné věci, která byla vyhodnocena jako neoprávněná a 
neobsahuje žádné jiné nové podněty, bude klient odkázán na předchozí výsledek šetření. 
Doplněné podání se posuzuje jako nová stížnost. 
     
 

 
 
 

 


