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ničemu nerozumím
    
              CHCI SI STĚŽOVAT

Na co si mohu stěžovat?
- na nevhodné chování úředníka, sociální pracovnice
- na nerespektování mých práv

Stížnost je písemné či ústní vyjádření, jak jsi se cítil, když jsme s tebou jednali, co se ti nelíbilo, proč jsi se necítil dobře, čemu jsi nerozuměl, i stížnost, že se úředník, sociální pracovnice, nechoval dobře ke kamarádovi

Jak asi stížnost vypadá?
-  musí být patrné, KDO si stěžuje
-  JAKÉ VĚCI se to týká
-  KDY se to stalo
-  případně, jak by to - dle tvé představy, MĚLO VYPADAT
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Jak si mohu stěžovat? Na koho se mám obrátit?
          

1. Říci to pracovníkovi přímo zde (na Úseku 
  sociálně-právní ochrany dětí na Městském 
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  úřadě Sedlčany) 
      
      2. Zatelefonuješ úředníkovi, sociálnímu 
       pracovníkovi, ústředna má číslo 318 822 742
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3. Můžeš stížnost i napsat a poslat e-mailem  
  podatelna@mesto-sedlcany.cz
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   4. Můžeš stížnost donést do podatelny Městský úřad 
     Sedlčany – zde v budově v přízemí, každý pracovní 
     den od 7,30 hodin do 15,00 hodin (pondělí a středu 
     až do 17,00 hodin)  
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    5. Můžeš stížnost poslat poštou jako dopis na adresu:      
      Městský úřad Sedlčany    
      T. G. Masaryka 32
      264 80 SEDLČANY  
                              

  
Můžeš podat i anonymní stížnost či oznámení. Anonymní znamená, že když stížnost napíšeš, tak se nepodepíšeš, protože si myslíš, že by ti to ublížilo.

Kdo bude vyřizovat stížnost?
Pan starosta, paní vedoucí, pan tajemník.

Jak dlouho budu čekat?
Úředníci vyřídí stížnost co nejrychleji (neprodleně), nejdéle do 60 dnů a pošlou odpověď písemně.

Co budu dělat, když nebudu spokojený s vyřízením mé stížnosti?
Můžeš se obrátit:
	na Krajský úřad Středočeského kraje: adresa Zborovská 11, 150 21 Praha 5, e-mail podatelna@kr-s.cz,  telefon - 257 280 111, www.kr-stredocesky.cz" www.kr-stredocesky.cz
	na Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Na Poříčním právu 1/376,128 01 Praha 2, e-mail - posta@mpsv.cz, www.mpsv.cz" www.mpsv.cz
	je možné obrátit se i na Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana), Údolní 39, Brno, 602 00, telefon: 542 542 111, e-mail: podatelna@ochrance.cz , www.ochrance.cz


