BATEAU PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ
Stížnost může podat uživatel služby
v případech, kdy se mu chování pracovníka jeví jako neempatické, pasivní, či naopak zasahující do práv
klienta či oprávněných zájmů. Za
oprávněné zájmy Bateau považuje všechny zájmy uživatele, které
nerozporují poslání služby Bateau.
Všechny písemné připomínky, stížnosti či podněty jsou reflektovány v Evidenčním
listu došlé stížnosti, podnětu či připomínky. K podání stížnosti v souvislosti se službou je oprávněn každý uživatel služby či v jeho zájmu jednající jiná osoba na základě
zmocnění. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované služby je možné podávat
ústně pracovníkovi Bateau nebo písemně poštou (Bateau, Vaníčkova 902/11, 400 01,
Ústí nad Labem), emailem (bateau@bateau.cz) či prostřednictvím Schránky na stížnosti
a podněty, která je umístěna v chodbě u vchodu do kanceláře a jednou za 14 dní je
vybírána. Žádá-li uživatel odpověď, je třeba, aby ke stížnosti připojil své jméno, příjmení a adresu. Stížnost může být také součástí ústní žádosti o ukončení spolupráce.
V takovém případě je stížnost součástí záznamu o ukončení spolupráce, stěžovatel
v těchto případech nežádá o další prošetření stížnosti a následné písemné vyrozumění.
Každá stížnost je prošetřena, posouzena jako oprávněná či ne
oprávněná, v případě oprávněnosti jsou učiněny opatření
k nápravě. Zhodnocení stížnosti, důvody pro toto stanovisko
a nápravná opatření jsou rovněž zaznamenány do Evidenčního listu.  
Pokud není stížnost anonymní a uživatel sdělí své jméno, příjmení
a adresu, zašle mu poskytovatel služby do 30 dnů od obdržení stížnosti
písemnou zprávu o jejím vyřízení v případě, že o to požádá. V případě
anonymní stížnosti bude do 30 dnů od obdržení vyvěšena odpověď na nástěnce
v kanceláři Bateau. V případě důvodné potřeby o bezodkladné šetření žádosti se
poskytovatel služby snaží o zhodnocení žádosti dle svých kapacit v nejbližším možném
termínu. Stěžovatel může žádat také pouze o reflexi, kdy netrvá na
písemném vyrozumění. Jestliže bude lhůta na vyřízení stížnosti bez
předchozího vyrozumění překročena, může si autor podání nebo
v jeho zájmu jednající osoba stěžovat nadřízené osobě nebo orgánu. Stížnost na
služby nebo jednání pracovníků vyřizuje
zpravidla ředitelka poradny Bateau či jí
pověřená osoba a jejím nadřízeným orgánem je členská schůze spolku Bateau. Dalším nadřízeným orgánem, na který se může
uživatel obrátit (např. není-li spokojen s vyřízením stížnosti), je Krajský úřad Ústeckého
kraje, Odbor sociálních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
K podání podnětu či připomínky k poskytování služby, její organizaci či přímo
k práci zaměstnanců Bateau platí stejné principy jako u podávání stížností.
Všechny podněty, připomínky či stížnosti jsou vnímány jako podklad pro
rozvoj poskytovaných služeb a zvyšování jejich kvality.

