
ВАШІ ПРАВА І
ОБОВ’ЯЗКИ
Ви маєте право на:
•  отримання якісних послуг
•  ставлення з повагою, гідністю і ввічливістю
•  оцінку ваших потреб з точки зору надання вам 

необхідного обслуговування
•  отримування інформації та прийняття участі у рішеннях, 

які впливають на вас
•  представлення ваших інтересів (юрист або особа, що 

надає підтримку, які беруть участь у прийнятті рішень, 
що стосуються вашого догляду, якщо у вас немає такої 
можливості)

•  дотримання вашої приватності і збереження 
конфіденційності

•  доступ до вашої особистої інформації, що зберігається 
іншими

•  подання скарги, не побоюючись наслідків, якщо ми не 
відповідаємо вашім очікуванням

Ваші обов›язки є наступними:
•  ставитись до персоналу та інших з повагою і ввічливістю
•  нести відповідальність за свої дії та рішення
•  надавати достатньо інформації, щоб допомагати нашим 

співробітникам оцінювати і визначити необхідне для вас 
обслуговування

•  повідомляти наших співробітників, якщо є якісь зміни у 
вашому стані

Наші зобов›язання перед вами є наступними:
•  поважати ваші особисті переконання, вашу приватність 

і конфіденційність
•  ставитися до вас ввічливо і з повагою
•  визнавати і задіювати будь-яку особу, яку ви обрали для 

представлення ваших інтересів
•  визнавати, заохочувати і цінувати роль людей, які 

піклуються про вас
•  інформувати вас про повний спектр наших послуг 

та про відповідні послуги, що надаються іншими 
організаціями

•  поважати і цінувати вашу мову і культурні потреби
•  при необхідності надавати вам доступ до послуг 

перекладачів
•  визнавати будь-які скарги та розглядати їх справедливо 

та конфіденційно з метою оперативного вирішення 
проблеми
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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


