
JŪSU TIESĪBAS UN 
PIENĀKUMI
Jums ir tiesības:

• uz kvalitatīviem pakalpojumiem

• uz cieņu un pieklājību

• uz to, ka novērtē Jūsu vajadzības, lai varētu noteikt 
Jums piemērotus pakalpojumus

• tikt informētam par lēmumiem, kas attiecas uz Jums, un 
piedalīties lemšanā

• uz to, ka lemšanā par Jūsu aprūpi piedalās Jūsu 
pārstāvis (vai atbalsta persona),  ja pats no nespējat

• uz privātumu un konfidencialitāti

• uz piekļuvi personiskai informācijai, kas pie mums 
glabājas 

• bez negatīvām sekām iesniegt sūdzību, ja mēs 
neizpildām Jūsu prasības

Jūsu pienākums ir:

• cienīt darbiniekus un citus cilvēkus un pret tiem 
izturēties pieklājīgi

• būt atbildīgam par savu uzvedību un lēmumiem

• sniegt pietiekami daudz informācijas, lai darbinieki 
varētu izvērtēt Jūsu vajadzības un noteikt Jums 
piemērotus pakalpojumus

• informēt mūsu darbiniekus, ja Jūsu veselības stāvoklis 
izmainās

Mēs apņemamies:

• respektēt Jūsu personiskos uzskatus, pārliecību, 
privātumu un konfidencialitāti

• Jums izrādīt cieņu un pieklājību

• atzīt un ņemt vērā jebkuru personu, kuru nozīmējat par 
savu pārstāvi

• atzīt, atbalstīt un novērtēt Jūsu aprūpētāju lomu

• informēt Jūs par mūsu pakalpojumu klāstu un 
atbilstošiem citu organizāciju pakalpojumiem

• cienīt un novērtēt Jūsu valodas un kulturas vajadzības

• nodrošināt tulku pieejamību, ja vajadzīgs

• atzīt un taisnīgi un konfidenciāli izmeklēt jebkuru 
sūdzību, ar nolūku to ātri atrisināt
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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


