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Pečovatelská služba města Jevíčka 
 

Podávání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 
 
Stížnosti uživatelů jsou cenným zdrojem informací a umožňují 
zkvalitňovat poskytované sociální služby. 
 
Kdo může stížnost podat: 
 

• klient  

• osoba klientem pověřená (právnická nebo fyzická 
osoba, která stojí mimo struktury zařízení i zřizovatele) 

• rodinný příslušník 

• opatrovník pokud klient má opatrovníka 
 

Forma stížností: 

• ústní - osobně 

• písemná 

• telefonem, emailem 

• anonymní 
 

Kam stížnost podat: 

• Osobně ústně u vedoucí PS, Kobližná 125 Jevíčko, místostarosty města Jevíčka,  
Palackého nám. 1 Jevíčko.  

• Písemnou zapsáním do knihy připomínek a stížností, která se nachází ve vstupní 
chodbě DPS, Kobližná 125, Jevíčko, nebo vhozením do schránky umístěné v DPS, 
Kobližná 125, Jevíčko nebo v DPS Svitavská 838, Jevíčko. Písemnou formou lze zaslat 
také poštou na adresu Město Jevíčko, Palackého námětí 1, 569 43 nebo elektronicky 
e-mailem na vedoucí PS: psjevicko@seznam.cz 

• Telefonicky   
Pečovatelská služba 461 326 518, 703 145 731 

          Mgr. Miroslav Šafář: 461 327 811 
         Dušan Pávek, dipl.um: 461 327 810 

                        web: www.jevicko.cz 
 
Vyřizování stížností:  
 
Stížnosti jsou předány vedoucí PS a ta v co nejkratší době oznámí místostarostovi Města 
Jevíčka, jak byla stížnost řešena.  
Vyřizování stížnosti se děje písemnou formou, stěžovatel musí dostat odpověď, pokud se 
nejedná o anonymní stížnost.  
Stížnosti se musí vyřídit do 28 dnů od podání stížnosti.  
Řešení anonymní stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce ve středisku DPS Kobližná 125 a 
Svitavská 838. 

http://www.jevicko.cz/
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Možnost odvolání 
Na odpověď o průběhu stížnosti se lze odvolat do 15 dnů od doručení vyrozumění 
k následujícím institucím.  
 
1. Krajský úřad Pardubického kraje  
   Komenského nám. 125 
   odbor sociálních věcí 
   532 11  Pardubice 
   Úřední hodiny 
   PO a ST od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 
     Telefon: 466 026 111 
   Fax: 466 611 220 
   E-mail: posta@pardubickykraj.cz 
 
2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 Na Poříčním Právu 1/376 
 128 02  Praha 
 Konzultační dny pro veřejnost se konají každou středu od   14:30 do 17:30.  
 Telefon: 221 921 111 
 Fax: 224 918 391 
 E-mail: posta@mpsv.cz 
 
3. Kancelář veřejného ochránce práv 
   Údolní 39 
   602 00 Brno 
   Informační linka:     542 542 888, 542 542 555 
   E-mail: podatelna @ochrance.cz 
   


