
SPIRÁLA Ostrava, z.ú.          
 

 
 

Pravidla pro podávání stížností pro klienty  
 
Stížnost je žádost o řešení skutečnosti spojené s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální             
služby, se kterou klient není spokojen. Stížnost může podat klient sociální služby, nebo jím zvolený               
zástupce, veřejnost nebo jiné osoby.  
 
Stížnost může být podána přímo pracovnici, která službu poskytuje v daném okamžiku, klíčové             
pracovnici, vedoucí sociální služby, ředitelce organizace, do schránky s názvem Schránka na            
podněty, připomínky a stížnosti, která je k dispozici na zdi ve vstupním prostoru do sociální               
služby, do poštovní schránky, která je veřejně přístupná na adrese místa poskytování sociální             
služby – Čujkovova 1736/30,  700 30 Ostrava-Zábřeh.  
Stížnosti lze podat telefonicky, elektronicky, písemně do Formuláře pro podání stížnosti nebo na             
jakýkoliv papír. Ústně sdělením pracovníkovi sociální služby, který vše zapíše do Formuláře pro             
podání stížnosti. Stížnosti je možné podat také anonymně.  
 
Vyřizování stížnosti  
Na stížnost reaguje vedoucí sociální služby písemným Vyrozuměním, a to nejpozději do 30 dnů              
od podání stížnosti. Na stížnost směřující k vedoucí sociální služby reaguje stejným způsobem             
jeho přímý nadřízený. Písemné Vyrozumění je stěžovateli předáno osobně nebo poštou, v            
případě anonymní stížnost je Vyrozumění vyvěšeno na nástěnce v konzultační/nácvikové          
místnosti v prostorách sociální služby po dobu 30 kalendářních dnů.  
 
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit na nadřízené nebo nezávislé             
orgány:  
 
1. Předseda Správní rady Spirála Ostrava z.ú. (nadřízený orgán)  
David Kovalský E-mail:david@kovalsky.cz  
Zikova 2109/14, Líšeň, 628 00 Brno  
 
 
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor sociálních věcí  
KÚ Moravskoslezského kraje Tel.: 595 622 222 
28. října 117 E-mail elektronická podatelna: posta@msk.cz 
702 18 Ostrava  

 
3. Veřejný ochránce práv  
Údolní 39 Tel.: 542 542 888  
602 00 Brno E-mail: podatelna@ochrance.cz  
 
4. Český Helsinský výbor, z. s. 
Štefánikova 21 Tel: 257 221 141, 257 221 142  
150 00 Praha 5 E-mail: info@helcom.cz 
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