
Pana(-i) opinie przekazywane w zażaleniach, pochwałach i 
uwagach są przez nas mile widziane ponieważ pomagają nam 
one ulepszać nasze usługi.

Jeśli chce Pan(-i) skontaktować się z nami by podzielić się 
swoimi doświadczeniami dotyczącymi naszych usług, ma 
Pan(-i) prawo wybrać osobę, która będzie mu (jej) przy tym 
pomagać, albo występować w jego (jej) imieniu.

Swoją skargę, pochwały albo uwagi może Pan(-i) przesłać 
bezpośrednio 

•  wypełniając załączony formularz i wysyłając go na adres: 
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122, albo

•  emailem – na adres:  alz@alzheimers.org.au
•  dzwoniąc na numer:  03 9815 7800
•  faksem na numer:  03 9815 7801
•  osobiście:  dowolnemu pracownikowi  

 Alzheimer’s Australia Vic.

Jeśli chce Pan(-i) zlożyć skargę, dobrze jest przekazać nam 
swoje uwagi jak najwcześniej, tak byśmy mogli szybko 
zbadać sprawę i przekazać swą odpowiedź. Wszystkie skargi 
rozpatrujemy bezzwłocznie, zachowując bezstronność i 
poufność.

Alternatywnie, może Pan(-i) skontaktować się również z:

Health Services Commissioner
Telefon: 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate
Telefon: 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
(przez Translating and Interpreting Service):
131 450

Alzheimer’s Australia Vic zobowiązuje się zapewniać jak 
najlepsze usługi.

Pana(-i) skargi, pochwały i uwagi są ważne dla nas, Pana(-i) 
wypowiedzi dotyczące naszej organizacji i świadczonych przez 
nas usług są mile widziane. Korzystamy z nich, by doskonalić 
nasze usługi. 

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ,
POCHWALIĆ, ALBO 
PRZEKAZAĆ UWAGI

FORMULARZ DO 
PRZEKAZYWANIA SKARG,
POCHWAŁ I UWAG

skarga pochwała uwagi

Tytuł                Imię

Nazwisko

Adres

Dzielnica                                                     Kod pocztowy

Telefon                               Telefon komórkowy

Email

Informacja dotycząca rzecznika/osoby wspomagającej

Czy chciał(-a)by Pan(-i) przy załatwianiu tej sprawy skorzystać z rzecznika/

osoby wspomagającej (proszę oznaczyć kółkiem)  TAK           NIE

Imię i nazwisko rzecznika/osoby wspomagającej oraz dane 
kontaktowe

Chciał(-a)bym zachować anonimowość

Pana(-i) uwagi

Jakiego rezultatu swej interwencji życzył(-a)by sobie Pan(-i)?

Dziękujemy za wypełnienie tego formularza

Przed końcem następnego dnia roboczego otrzyma  
Pan(-i) potwierdzenie odbioru Pana(-i) skargi, oficjalną 

odpowiedź zaś – w ciągu siedmiu (7) dni roboczych. 

Jestem

 osobą z demencją

 członkiem rodziny sprawującym opiekę

 członkiem rodziny

 pracownikiem służby zdrowia/
profesjonalistą

 studentem

 rzecznikiem

 inną osobą (proszę określić)

Poniższe uwagi dotyczą:

 National Dementia Helpline

 porad

 szkolenia/kursu

 biblioteki

 imprezy organizowanej przez 
Alzheimer’s Australia Vic

 pracowników

 komunikowania się

 inną osobą (proszę określić)
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We welcome your feedback, whether it is in the form of 
a complaint, a compliment or a comment because it will 
help us to improve our services. 

If you wish to contact us about your experience of our 
service, you have a right to have a person of your choice 
to assist you in this regard or to act on your behalf.  

You can send your complaint, compliment, or comment 
directly by: 
      
• completing the attached form and posting to 
 Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

or by:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Phone 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• In person to any Alzheimer’s Australia Vic 
  staff member 

If you have a complaint it is always a good idea to raise 
your concern with us as soon as possible so that we can 
investigate and respond quickly. All complaints will be 
dealt with promptly, fairly and confidentially.

As an alternative you may also contact the 

Health Services Commissioner 
Phone 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate
Phone 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
via Translating and Interpreting Service 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic is committed to providing the 
best service possible.

Your complaints, compliments & comments are 
important to us and we welcome your response 
regarding our organisation and the services we provide, 
this will be used to improve our services.

HOW TO MAKE A 
COMPLAINT, 
COMPLIMENT, 
COMMENT

COMPLAINTS, 
COMPLIMENTS, 
AND COMMENTS FORM

complaint compliment comment

Title                First name

Surname

Address

Suburb                                                          Postcode

Phone                               Mobile

Email

Advocacy/Support person information
Do you wish to use an advocate/support person in relation to 
this matter (circle)    YES    NO

Advocate/support person name and contact details

I wish to remain anonymous

Your feedback

What is your preferred outcome from this feedback?

Thank you for taking the time to complete this form

You will receive an acknowledgment before the close 
of the next business day from receipt of your complaint 
and a formal response within seven (7) working days.

I am a
 Person with dementia

 Family carer

 Family member

 Health worker/professional

 Student

 Advocate

 Other please specify

This feedback relates to
 National Dementia Helpline

 Counselling

 Education workshop/course

 Library

 Alzheimer’s Australia Vic event

 Staff

 Communication

 Other please specify
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