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1. Úvod
1.1. Uživatelé služeb Ligy vozíčkářů (dále jen "organizace") a zaměstnanci organizace mohou podávat stížnosti.
Stížnost může být podána písemně, ústně, popř. ji uživatel může podat anonymně.
1.2. O postupu při podávání stížnosti jsou uživatelé informováni v rámci využívaných služeb organizace. Dále se s 
postupem při podávání a vyřizování stížností může uživatel obeznámit v sídle organizace, kde jsou tyto dokumenty 
viditelně umístěny. K podání stížnosti je oprávněn nejen uživatel, ale v jeho zájmu i jakýkoli občan. 
1.3. S postupem při vyřizování stížnosti jsou obeznámeni i zaměstnanci organizace. 
1.4. Pravidla pro podávání stížností jsou přístupná v písemné podobě jako součást základních dokumentů organizace. 
1.5. Pro podání stížnosti je možné využít uzamykatelnou schránku, která je viditelně umístěna v sídle organizace.

2. Podání stížnosti 
2.1. Stížnost může být podána buď v písemné formě do uzamykatelné schránky v sídle organizace nebo písemně či 
ústně kterémukoliv zaměstnanci organizace, doporučená hierarchie je tato:  vedoucí programu,  ředitel organizace,
správní rada organizace.
2.2. Každý zaměstnanec, který stížnost přijme, je povinen o této skutečnosti informovat ředitele organizace, jedná-li se 
o stížnost na ředitele, je povinen informovat také předsedu správní rady.  Stížnosti z uzamykatelné schránky jsou 
vybírány členem kontrolní komise jedenkrát měsíčně a předány k řešení řediteli organizace, jedná-li se o stížnost na 
ředitele, pak také předsedovi správní rady.
2.3. V případě podání stížnosti osobou s mentálním postižením nebo s poruchami komunikace je tato stížnost 
doplněna, pokud to situace umožňuje, rozhovorem pro ověření, zda zaměstnanec správně pochopil obsah stížnosti. 
Záznam stížnosti může obsahovat také konkrétní výroky stěžovatele. 

3. Vypořádání stížností
3.1. Ředitel, respektive předseda správní rady buď řeší stížnost sám, nebo řešením pověří zaměstnance organizace,
obvykle nejbližšího nadřízeného zaměstnance, jehož se stížnost týká
3.2. Pro vyřešení stížností je stanovena lhůta 30 dnů od převzetí. V případě prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti je o 
této situaci a důvodech stěžovatel písemně vyrozuměn řešitelem.
3.3. Řešitel stížnosti je povinen informovat stěžovatele o řešení jeho stížnosti ve lhůtě 5 pracovních dnů od vyřešení 
stížnosti. Pokud je stížnost anonymní, tzn., neobsahuje žádný kontaktní údaj stěžovatele, je řešena stejným postupem 
jako stížnosti neanonymní. Výsledek je vyvěšen na veřejné nástěnce v sídle organizace po dobu jednoho kalendářního 
měsíce. 
3.4. Originály stížností, a to včetně stížností na ředitele organizace budou založeny do pořadače Podněty a stížnosti,
který je uložen u ředitele organizace.
3.5. Pro řešení stížnosti je řešitel povinen: 
- vyslechnout všechny zainteresované strany, pokud je to technicky možné
- zajistit stěžovateli se zdravotním postižením tlumočníka v případě, že to jeho zdravotní postižení vyžaduje
- akceptovat případného zástupce, kterého si stěžovatel pro jednání zvolil
- stanovit závěr řešení stížnosti a důsledky
3.6. Řešitel sestaví Zprávu o řešení stížnosti. Ta má tyto náležitosti:
- datum přijetí stížnosti
- jméno stěžovatele
- formulace podstaty stížnosti
- postup při řešení stížnosti
- popis řešení stížnosti a důsledky
3.7.  Kontrolu řešení stížností provádí Kontrolní komise.

4. Opravné prostředky
4.1. Nebude-li stěžovatel s výsledkem řešení stížnosti spokojen, může se písemně odvolat: 
- Správní rada Ligy vozíčkářů, předseda SR, Bzenecká 23, 628 00 Brno
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno
- Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00  Brno
Aktuální složení správní rady a jméno ředitele je možné zjistit v sídle organizace a na webových stránkách
www.ligavozic.cz.


