
AZ ÖN JOGAI  
ÉS KÖTELESSÉGEI
 Joga van arra, hogy :

• minőségi szolgálatban részesüljön

• tisztelettel, méltóan és udvariasan bánjanak önnel

• felmérjék, hogy mire van szüksége, hogy megállapítsák, 
hogy milyen szolgálat megfelelő az ön számára

• az önre vonatkozó döntésekről tájékoztassák és azokban 
részt vegyen

• valaki képviselje önt (szószóló vagy támogató), aki részt 
vesz az ön gondozására vonatkozó döntésekben, ha ön 
erre nem képes

•  tiszteletben tartsák a titoktartást és a bizalmasságot

• személyére vonatkozó rögzített információhoz 
hozzájusson

• panaszt tegyen megtorlás nélkül, ha nem felelünk meg 
elvárásainak

Az ön kötelessége, hogy :

• személyzetet és másokat tisztelettel és udvariasan 
kezeljen

• tetteiért és döntéseiért feleljen

• segítsen a személyzetnek azzal, hogy elegendő 
tájékoztatást nyújt ahhoz, hogy megállapítsák, hogy 
milyen szolgáltatás megfelelő

• tájékoztassa személyzetünket, ha állapota megváltozott

Mi elkötelezettek vagyunk abban, hogy:

• eszméit, a titoktartást és a bizalmasságot tiszteletben 
tartsuk

• udvariasan és tisztelettl bánjunk önnel

• elfogadjuk és belevegyük azt a személyt, akit ön választ, 
hogy önt képviselje

• elismerjük, támogassuk és értékeljük azoknak a szerepét, 
akik önt gondozzák

• tájékoztassuk önt szolgálataink teljes kiterjedéséről 
valamint egyéb szervezetek idevágó szolgálatairól

• tiszteleben tartsuk és értékeljük nyelvi és kultúrális igényeit

• tolmácsot bocsássunk rendelkezésére ha szükséges

• visszaigazoljunk és igazságosan és bizalmasan kivizsgáljunk 
bármilyen panaszt, hogy hamar megoldjuk a problémát
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YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


