
 

Práva a povinnosti NZDM Erko:  
 

 

Práva uživatele: 

 

 na anonymitu (uživatel nemusí uvádět svoje jméno, adresu)  

 na nahlížení do osobní dokumentace (o klientovi je vedena dokumentace v elektronické 

podobě, pokud o to uživatel požádá může do ní nahlédnout) (viz.dokument informace o 

zpracování osobních údajů) 

 podat stížnost, námět, podnět   

 svobodně přijít a odejít do zařízení podle vlastní vůle  

 

Povinosti uživatele:  

 Respektovat pokyny pracovníků zařízení 

 Respektovat soukromí ostatních uživatelů 

 Slušně zacházet s majetkem zařízení 

 Zanechat po sobě pořádek, uklidit po dané aktivitě 

 

Sankce:  

 Sprostá mluva: pravidlo 3x a dost – odchod z Erka 

 Bitky: napomenutí a odchod z Erka 

 Rozbíjení věcí: napomenutí a odchod z Erka 

 Ohrožování sami sebe: napomenutí a odchod z Erka 

 Sprosté titulování zaměstnanců: napomenutí a odchod z Erka 

 Krádeže – přistižení při činu: odchod z Erka 

 Fyzické napadení uživatelů a zaměstnanců: vyloučení z Erka, dle závažnosti možnost 

policii.  

 svobodně si vybrat z nabízených činností  

 

 

 

 

 



Pravidla pro podávání a vyřizování stížností, námětů a připomínek: 

 

V Erku usilujeme o co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a jejich stálé zlepšování. 

Proto vytváříme podmínky pro získávání námětů, připomínek a stížností. Náměty, připomínky 

a stížnosti se mohou týkat provozu a chodu Erka, prostředí, ve kterém je služba poskytována, 

jednání zaměstnanců Erka atp. Podat je může kdokoliv. 

Práva podavatele: 

 na anonymitu, svoji stížnost, podnět může vhodit do schránky důvěry umístěné na 

chodbě budovy NZDM Erko u herny;  

 na pomoc s formulací svého problému od nezávislé osoby, která může být přítomna 

při přednesení problému pracovníkovi zařízení; 

 zvolit si svobodně nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností 

zastupovat, 

Forma podání stížnosti, námětu, připomínky: 

 Ústně (i telefonicky) - pokud je zpětná vazba podávána ústně, ujišťuje se pracovník o 

tom, že záznam o podání odpovídá tomu, co jím chce podavatel říci; 

 Písemně (dopisem, elektronickou formou - e-mail, facebook atd.); 

 Vhozením do schránky důvěry; 

 

Vyjádření k námětu, připomínce, stížnosti je zpracováno bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů ode dne podání. Vyjádření je zaznamenáno v Knize 

námětů, připomínek a stížností. Pokud skutečná lhůta překročí limit 30 dnů, je o tom 

podavatel ústně nebo písemně informován.  

Neanonymnímu podavateli je vyjádření předáno písemně, nebo ústně. V případě 

anonymního podání stížnosti je vyjádření zveřejněno na nástěnce Erka, vyjádření není 

zveřejněno, pokud by to mohlo ohrozit bezpečí uživatelů. 

 

Odvolání 

Proti vyjádření k zpětné vazbě se může podavatel odvolat na adresu: NZDM Erko, Žižkova 

2076/108, 586 01 Jihlava a to do 14 dnů od doručení vyjádření ke stížnosti.  

Pracovníci Erka odvolání předají: 

 zástupci ředitele pro oblast sociální prevence OCHJ – v případě, že se jedná o 

odvolání proti stížnosti na pracovníka Erka, 

 řediteli OCHJ – v případě, že se jedná o odvolání proti stížnosti na vedoucího Erka.  

 Postup řešení odvolání je obdobný jako při řešení stížností a platí pro něj stejné časové lhůty. 

 

Závěrečná ustanovení 

V případě jakýchkoliv nejasností se podavatel může obrátit na vedoucího Erka s žádostí o 

vysvětlení.   



Podavatel se v případě nespokojenosti s vyřízením zpětné vazby může obrátit na nestranné 

instituce, např. 

 ředitele Diecézní charity Brno, Ing. Oldřicha Haičmana (Tř. kpt. Jaroše 9, 661 35 

Brno) 

 zřizovatele Charity ČR, biskupa brněnského Mons. ThLic. Vojtěcha Cirkle (Petrov 8, 

601 43 Brno)   

 Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno) 

 Český helsinský výbor (Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5) 

 

 

 


