
NĚCO SE TI NELÍBÍ? 

CHCEŠ SI STĚŽOVAT? 
 

Tvůj názor je pro nás velice důležitý, pokud nejsi spokojená/ý, 

můžeš si stěžovat. 

 

Jak to můžeš udělat? 

 
1) To, co se ti nelíbí, můžeš osobně říct asistentce nebo přímo vedoucí 

služby.  

 

2) Pokud s nimi nechceš mluvit osobně, můžeš jim zavolat. 

 Osobní asistentka: Jana Nováčková, tel. 607 921 187 

 Sociální pracovnice: Alena Kážová, DiS., tel. 733 755 828 

 Vedoucí služby: Bc. Regina Sýkorová, tel. 777 736 079 

 

3) Můžeš poslat stížnost poštou na adresu: Oblastní charita Trutnov, 

Dřevařská 332, Trutnov 541 03  

 

4) Můžeš poslat email sociální pracovnici: alena.kazova@tu.hk.caritas.cz, nebo 

vedoucí služby: regina.sykorova@tu.hk.caritas.cz 

 

5) Stížnost můžeš vhodit do schránky na přání a stížnosti, která je umístěná 

na budově sídla Oblastní charity Trutnov, na adrese – Dřevařská 332, 

Trutnov 541 03 

 

Při podání stížnosti se můžeš nechat zastoupit osobou pro Tebe blízkou -

například někým z rodiny nebo někým, komu důvěřuješ.  

 

Pokud nechceš, aby někdo věděl, že je stížnost od Tebe, nemusíš  

se podepisovat… Pokud se nepodepíšeš, odpověď na svoji stížnost najdeš  

na vývěsce, která je umístěna na budově ZUŠky v ulici Horská, blízko 

Krakonošova náměstí. Odpověď tam bude viset 14 dní. 

Vedoucí služby Ti na stížnost odpoví do 30ti dnů.  
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Když si chceš stěžovat přímo na vedoucí služby, nebo nejsi 

spokojený/á s tím, jak Ti na stížnost vedoucí odpověděla: 

 

 Můžeš si stěžovat přímo panu řediteli 

 

JUDr. Ing. Jiří Špelda 

 Oblastní charita Trutnov 

 Dřevařská 332, Trutnov, 541 03 

 Tel.: 777 736 070 

 

Pan ředitel Ti odpoví zase do 30ti dnů. 
 

 Pokud se Ti nelíbí ani odpověď pana ředitele, můžeš se obrátit na: 

 

Ředitelku Diecézní charity Hradec Králové  

 Ing. Anna Maclová 

 Velké náměstí 37/46, Hradec Králové, 500 01 

 tel.: 495 063 135 

 email: dchhk@hk.caritas.cz 

 

Veřejného ochránce lidských práv  

 Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno 

 tel.: 542 542 888  

 email:podatelna@ochrance.cz 
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