
ВАШИТЕ ПРАВА 
И ОБВРСКИ
Имате право:

• да добивате квалитетни услуги

• кон вас да се однесуваат со почит, достоинство и 
љубезност

• вашите потреби да бидат оценети за да се утврди која е 
вистинската услуга за вас

• да бидете информирани за одлуките што ве засегаат и да 
учествувате во нивното донесување

• да имате некое лице што ќе ве застапува (застапник или 
лице за поддршка) што учествува во одлуките поврзани 
со вашата нега ако самите не сте способни за тоа

• да се почитуваат вашата приватност и доверливост

• да имате пристап до информациите што се чуваат за вас

• да поднесете поплака, без никакви последици за вас, ако 
не ги исполнуваме вашите очекувања

Имате обврска:

• да се однесувате кон членовите на персоналот и кон 
другите лица со почит и љубезно

• да бидете одговорни за сопствените постапки и одлуки

• да дадете доволно информации за да му помогнете 
на персоналот да изврши оценување и да ги одреди 
соодветните услуги

• да го известите нашиот персонал ако настапи било каква 
промена во вашата состојба

Во однос на вас, ние имаме обврска:

• да ги почитуваме вашите лични уверувања, приватноста и 
доверливоста

• да се однесуваме спрема вас љубезно и со почит

• да го прифатиме и вклучиме секое лице што вие ќе го 
одберете да дејствува во ваше име

• да ја признаваме, унапредуваме и цениме улогата на 
луѓето што се вклучени во вашата нега

• да ве информираме за сите наши разновидни услуги и за 
соодветните услуги од други организации

• да ги почитуваме и цениме вашиот јазик и вашите 
културни потреби

• да ви обезбедиме пристап до преведувачи, ако го 
побарате тоа

• да ја прифатиме и испитаме секоја поплака на праведен 
и доверлив начин и да се стремиме во најкусо можно 
време да го решиме проблемот

MACEDONIAN/ENGLISH



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


