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POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU 

PROGRAM NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE 

 

Stížnosti jsou vnímány jako důležitý podnět ke zlepšení poskytování služeb a jako takové jsou 

řádně evidovány v Evidenční knize. Mimo vlastní stížnost může být podán podnět/přání. Přáním 

rozumíme konkrétní podnět, který zásadním způsobem nezasahuje do vnitřní struktury či vedení 

zapsaného spolku DOMUS – Centrum pro rodinu a nejedná se ani o přímou kritiku chování či 

jednání ostatních. 

 

1. Co je stížnost: 

Stížnost může být vyjádřením nespokojenosti osoby pečující nebo každého svěřeného dítěte, 

vyžadující rychlou reakci, případně složitější řešení při závaznější nespokojenosti. 

2. Kdo může podat stížnost: 

Kdokoliv, koho se přímo či nepřímo týká dohoda o výkonu pěstounské péče. 

3. Formy stížností: 

a. Písemně, osobním předáním nebo poštou na adresu pobočky nebo sídla zapsaného spolku 

DOMUS – Centrum pro rodinu 

sídlo Plzeň    Černická 617/7, 301 00 Plzeň 

pobočka Rokycany   Masarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany 

pobočka Klatovy   Nádražní 201, 339 01Klatovy 

pobočka Stod    28. října 377, 333 01 Stod 

pobočka Tachov  náměstí Republiky 116, Tachov 

b. Elektronicky na adresu:   domus@domus-cpr.cz 

c. Ústně: osobně, na adrese jednotlivých poboček nebo v sídle organizace viz bod a.  

d. Telefonicky: ředitelka organizace Mgr. Romana Svobodová, tel: 733 733 061 

mailto:domus@domus-cpr.cz
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4. Jak podat stížnost: 

4.1 Stěžovatel/ka má rovný přístup k možnosti si stěžovat a to anonymně nebo neanonymně, 

jakoukoliv jím zvolenou formou. 

4.2 Anonymně lze stížnost podat prostřednictvím poštovní schránky, odpověď na takovouto 

stížnost bude předána prostřednictvím nástěnky dle místa podání a popř. na www stránek 

organizace. 

4.3 Stěžovatel má právo požádat nezávislého zástupce, který ho bude zastupovat během 

vyřízení stížnosti.  

4.4 Všechny písemné stížnosti i zápisy o ústně podaných stížnostech jsou evidovány. Každá 

stížnost je označena svým pořadovým číslem. Při podání ústní stížnosti je vytvořen záznam, 

který obsahuje: datum, místo, čas, strany, definici stížnosti, vyjádření obou stran, oznámení 

usnesení stranám, případná reakce na usnesení, poučení o dalších možnostech stížnosti u 

vyšší instance (oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Plzeňského kraje, podatelna MPSV).  

 

5. Vyhodnocování stížností: 

Při navrhování řešení stížností je stížnost vyhodnocována s ohledem na zvyšování kvality 

poskytování služeb.  

Přijatá opatření jsou vedena v Záznamu o projednání stížnosti a předána stěžovateli. 

6. Vyřizování stížnosti: 

Vůči stěžovateli nesmí být činěny žádné zákroky proto, že podal stížnost. 

Stížnost vyhodnocuje a vyřizuje ředitelka organizace – Mgr. Romana Svobodová. 

Ode dne doručení či sdělení stížnosti poskytovateli běží 30 dnů lhůta pro její vyřízení. Lhůtu lze 

ve výjimečných případech překročit, což je stěžovateli sděleno. Stěžovateli je podána písemná 

zpráva. 
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Je-li stěžovatel s touto zprávou nespokojen, má možnost odvolat se k vyšší instanci. A to na 

oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Plzeňského kraje nebo na podatelnu Ministerstva práce 

a sociálních věcí, popřípadě se může obrátit na veřejného ochránce práv tzv. ombudsmana. 

7. Adresa pro podání stížnosti: 

Domus – Centrum pro rodinu, z. s. 

Černická 617/7, 301 00 Plzeň 

www.domus-cpr.cz, email: domus@domus-cpr.cz 

 

Adresy pro odvolání proti vyřízení stížnosti: 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí 

Adresa: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

www.kr-plzensky.cz, email: posta@plzensky-kraj.cz 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

Adresa: Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 

www.mpsv.cz, email: posta@mpsv.cz 

 

 

Veřejný ochránce práv  

Adresa: Údolní 39, 602 00 Brno, tel: (+420) 542 542 111  

(formuláře jsou k dispozici u klíčového pracovníka nebo na nástěnkách v pobočkách) 

www.ochrance.cz, podatelna@ochrance.cz 
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