
 

 

 

STÍŽNOSTI 

NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Klient na sociálním lůžku LTRN Janov má právo, aby mu byly poskytovány služby 

v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. V případě, že se klient, příbuzný nebo osoba blízká 

klientovi domnívá, že služba není poskytována kvalitně, má právo vznést : 

✓ připomínku nebo podnět 

✓ stížnost 

 
S připomínkou, podnětem i stížností se může obrátit na jakéhokoliv pracovníka sociálních 

lůžek na 3.patře, na sociálně-zdravotnickou pracovnici (kancelář na 2.patře), na vrchní sestru 

léčebny nebo na sekretariát a ředitele léčebny (kanceláře v přízemí).  

 

Vaše připomínky a podněty k poskytování služeb na sociálních lůžkách léčebny jsou 

zaznamenávány do Knihy připomínek a podnětů, které vedou – staniční sestra na sociálních 

lůžkách a vrchní sestra léčebny. 

Vaše připomínky a podněty řeší staniční sestra na sociálních lůžkách, pokud nespadají do jejích 

kompetencí předává je vrchní sestře, která určí další postup řešení. 

Vaše připomínky a podněty jsou přijímány jako podklady ke zkvalitňování péče na sociálních 

lůžkách léčebny. 

Odpověď o řešení Vaší připomínky, podnětu Vám ústně předá staniční nebo vrchní sestra.  

 

Pokud se Vám zdá, že poskytovaná služba je nekvalitní, nesprávná, neodborná nebo máte výhrady 

k přístupu nebo chování pracovníků, máte možnost podat stížnost. 

Stížnost lze podat ústně-buď osobně nebo telefonicky, písemně, e-mailem; lze využít schránek 

"Připomínky, podněty" na oddělení – před pracovnou sester – vybírá ji vrchní sestra 1x týdně 

v pátek. 

Stížnosti přijímá pracovnice sekretariátu (přízemí léčebny) každý pracovní den od 6.00 do 

14.30hod. 

Stížnosti-evidence je vedena u vrchní sestry léčebny (Sešit evidence stížností), kam je každá 

stížnost zaevidována; každoročně jsou stížnosti za uplynulý rok vyhodnocovány na poradě vedení. 

Na anonymní stížnost se nereaguje; slouží pouze jako podklad ke kontrolní činnosti. 

Lhůta k vyřízení stížnosti je 30dní; v případě, že je třeba k vyřešení stížnosti více dní než 

stanovená lhůta, je o tom osoba, která stížnost podávala informována. 

Odpověď na Vaši stížnost Vám bude doručena písemně. 

 
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete odvolat k nadřízenému nebo 

k nezávislému orgánu:  

➢ Krajský úřad Plzeňského kraje 

Škroupova 18 

306 13 Plzeň 

 

➢ Veřejný ochránce lidských práv 

      Údolní 39 

      602 00 Brno 


