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Pravidla pro podávání a vyřizování stížností  
Osobní asistence Ledax 

Zkrácená verze pro uživatele 

 

CO JE STÍŽNOST, KOMU A JAK SI STĚŽOVAT 

 

NÁMĚT  = návrh k něčemu novému, nápad na zlepšení či řešení situace. 
PŘIPOMÍNKA = upozornění na nepříznivý stav věci a požadavek na nápravu, 
drobná kritika. 
STÍŽNOST = projev nespokojenosti uživatele nebo jiné osoby s osobní 
asistencí nebo způsobem jejího poskytování. 
 
KDO: Na kvalitu poskytování osobní asistence si může stěžovat kdokoliv 

(tedy uživatel služby, rodinný příslušník, kterýkoliv občan). 
 
KOMU: Stížnosti je možné podat: 

 osobnímu asistentovi, 
 ředitelce Terénních sociálních a zdravotních služeb Pavle 
Popkové 
 Ředitelce Ledaxu - Ing. Ireně Lavické. 

 
JAK: Stížnosti je možné podat těmito formami: 

 Osobně - na adrese Riegrova 51, 370 01, Č. Budějovice v době 
8:00 – 16:30, 

 Telefonicky - na tel. č. 725 723 092 v době 8:00 – 16:30 
 do schránky - vložit podnět do schránky na stížnosti na adrese 

Riegrova 51, 370 01 Č. Budějovice, 4. patro, 
 poštou - na adresu Osobní asistence Ledax o.p.s., Riegrova 

51, 370 01 Č. Budějovice, 
 elektronicky - na emailovou adresu: pavla.popkova@ledax.cz,  

irena.lavicka@ledax.cz 
 
Všechny stížnosti mohou být podány anonymně, nebo si může uživatel zvolit 
svého zástupce, který za něj stížnost vyřizuje. 
 

 JAK BUDE PŘI ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI POSTUPOVAT LEDAX O.P.S. 

 
Pracovník přijme od uživatele stížnost, vyslechne ho, zaznamená stížnost, prověří 
související okolnosti stížnosti a rozhodne, zda se jedná o stížnost oprávněnou, 
částečně oprávněnou nebo neoprávněnou. 
U oprávněné či částečně oprávněné stížnosti budou přijata nápravná opatření, 
o kterých pracovník uživatele informuje písemně, osobně nebo veřejně (v případě 
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anonymní stížnosti na přístupném místě v budově Ledax o.p.s. na adrese: 
Riegrova 51, 370 01, Č. Budějovice). 
Klient je pracovníkem informován o průběhu a výsledcích prověřování stížnosti. 
Lhůta pro vyřízení žádosti činí 28 kalendářních dní od dne jejího podání. 
 

 JSTE NESPOKOJENI S VYŘÍZENÍM STÍŽNOSTI 

 

Pokud nejste spokojen s postupem či vyřízením stížnosti můžete se obrátit na 

nezávislé orgány: 

 Krajský úřad:  

 Krajský úřad Jihočeského kraje 
         U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice  
         Tel.: 386 720 111 
         Email: posta@kraj-jihocesky.cz  

 Kancelář veřejného ochránce práv:  

Údolní 39, 602 00 Brno 
 Tel.: 542 542 111, 542 542 777 

 

 CHCETE VÍCE INFORMACÍ 

 

Plná verze dokumentu „Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování Osobní 

asistence Ledax o.p.s.“, která podrobně upravuje pravidla pro podávání 

a vyřizování stížností, je k dispozici v kanceláři Osobní asistence Ledax o.p.s. a je 

možno si ji kdykoliv vyžádat od pracovníka, který uživateli umožní do ní 

nahlédnout. 
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