
ВАША ПРАВА И 
ДУЖНОСТИ
Ви имате право:

• да добијете квалитетне услуге,

• да према вама поступају са поштовањем, достојанством 
и  учтиво,

• да се процене ваше потребе да би се одредило која је 
услуга за вас одговарајућа,

• да вам дају објашњења и да учествујете у дононошењу 
одлука које се односе на вас, 

• да имате некога ко вас представља (заступника или 
особу која вам помаже) ко учествује у одлучивању 
везаном за вашу негу ако сте ви неспособни, 

• да се поштују ваша приватност и тајност, 

• да имате приступ личним подацима који се воде о 
вама, 

• да уложите приговор, без страха од последица, ако ми 
не задовољимо ваша очекивања 

Ви сте дужни:

• да се према особљу и другима опходите са 
поштовањем  и учтиво, 

• да будете одговорни за своје поступке и одлуке, 

• да пружите довољно информација које ће помоћи 
особљу да процене и одреде одговарајуће услуге, 

• да обавестите наше особље ако дође до неких 
промена у вашем здравственом стању

Наша обавеза према вама је:

• да поштујемо ваша лична веровања, приватност и 
тајност,  

• да према вама поступамо учтиво и са уважавањем, 

• да прихватимо и укључимо неку особу коју ви 
изаберете да наступа у ваше име, 

• да прихватимо, потпомажемо и вреднујемо улогу људи 
који су укључени у вашу негу, 

• да вас информишемо о целокупном низу наших услуга 
и оговарајућим услугама других организација,

• да поштујемо и уважавамо ваш језик и културне 
потребе, 

• да вам омогућимо коришћење преводилаца ако је 
потребно, 

• да сваки ваш приговор узмемо у обзир и испитамо га 
праведно и  у поверењу, са намером да се проблем 
брзо реши   

SERBIAN/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


