Kik ige;nyelhetik az
Ido…sgondozo; ke;pviselet
szolga;lata;t$
A ke;pviseletet ige;nybe veheti minden
ido…sgondoza;sban re;szesu/lo… szeme;ly.
Ide tartoznak>
• a hosztelek, vagy a;polo; otthonok
lako;i
• a ko/zo/sse;gi ido…sgondozo; csomag
szolga;latban (community aged care
package) (otthoni ta;mogata;s)
re;szesu/lo…k
• az alkalmazkodo; gondoza;sban
(flexible care) re;szesu/lo…k
• akiket az Ido…sgondoza;si felme;ro…
(Aged Care Assessment Team)
(ACAT) csoportja felme;rt
• akik ido…sgondozo; szolga;latban
re;szesu/ltek
• akik ido…sgondoza;sban re;szesu/lo…
szeme;lyek e;rdekeit ke;pviselik

Mike;nt lehet a szolga;latot
ele;rni
A Ke;pviseleti Szolga;latot (Advocacy
Services) az Orsza;gos ido…sgondozo;
Ke;pviselet Vonala;n (National Aged Care
Advocacy Line) keresztu/l lehet ele;rni, a

1800 700 600
telefonsza;mon.
A sza;m mobil telefonro;l e;s egyes
fo…va;rosokbo;l nem ele;rheto…, tova;bbi
felvila;gosâta;st kaphat az Ido…s- e;s
Ko/zo/sse;gi Gondoza;s Informa;cio;s
vonala;n (Aged and Community Care
Information Line) keresztu/l, a

Ido…sgondozo;
ke;pviseleti
szolga;lat

1800 500 853
telefonsza;mon.
Az ido…sgondoza;si ke;pviselettel
kapcsolatos tova;bbi informa;cio;t, valamint a
jogok felsorola;sa;t megtala;lja az ala;bbi
honlapon

www.health.gov.au

IDOÚSGONDOZA:SI
KE:PVISELET
Dijtalan, bizalmas szolga;lat
ido…sgondoza;sban re;szesu/lo…
szeme;lyek jogainak ke;pviselete;re.

Az Orsza;gos Ido…sgondozo; (National Aged
Care Advocacy Program) ke;pviseleti
programot az Ausztra;l Korma;ny
ege;szse;gu/gyi e;s ido…skori u/gyek
(Australian Government Department of
Health and Ageing) miniszte;riuma
ta;mogatja.

Dijtalan hâva;s
1800 700 600
HUNGARIAN

Dâjtalan, bizalmas szolga;lat
ido…s
[ gondoza;sban re;szesu/lo…k
[
szeme;lyek jogainak
ke;pviselete;re.

Mik az ido…sgondoza;sban
re;szesu/lo… szeme;lyek jogai$

Kito…l va;rhat segâtse;get
jogainak ta;mogata;sa;ban

Mike;nt mu…ko/dnek a
ke;pviselo…k (Advocates)$

Minden polga;rnak, ba;rhol e;l vagy
ba;rmilyen segâtse;gben re;szesu/l
megvannak a jogai.

Ha ve;leme;nye szerint, a jogait nem tartja;k
tiszteleben segâtse;gre lehet szu/kse;ge,
hogy panaszt emeljen. Minden
taga;llamban tala;l fu/ggetlen Ke;pviseleti
szolga;latot, (Advocacy Services) ahova
segâtse;ge;rt fordulhat.

A ke;pviselo…k minden esetben a ke;pviselt
e;rdekeit e;s kâva;nalmait szolga;lva a;llnak a
ke;pviselt szeme;ly mellett.

Ha a;polo; otthonban (nursing home) vagy
hosztelben (hostel) lakik, vagy otthoni
ta;mogata;sban re;szesu/l jogai vannak.
• rendelkezni az e;lete, pe;nze e;s
tulajdonta;rgyai felett
• a maga;ne;lete;hez
• a me;lta;nyos e;s tiszteletteljes
ba;na;mo;dhoz
• a szu/kse;gleteihez me;lto; mino…se;gi
gondoza;shoz
• ta;je;kozo;dni a jogairo;l, gondoza;sa;ro;l,
elhelyeze;se;ro…l e;s a fizetse;gekro…l
• panaszt emelni e;s le;pe;seket tenni a
felmeru/lo… proble;ma;k megolda;sa;ra

A Ke;pviseleti szolga;latok ko/zo/sse;gi alapon
mu…ko/nek az Ausztra;l Korma;ny orsza;gos
ido…sgondozo; ke;pviseleti programja;nak
(National Aged Care Advocacy Program)
kerete;ben. A program kerete;ben mu…ko/do…
szolga;latok ingyenesek e;s bizlamasak.

A ke;pviselo… a panasza;t meghallgatja,
felvila;gosâta;st ad e;s felke;re;s esete;n besze;l
a neve;ben. Mielo…tt ba;rmi le;pe;st tenne erre
engede;lyt ke;r.
A ke;pviselo…
• ta;mogatja amikor a panasza;t elo…adja
• neve;ben besze;l e;s aggodalma;t
elo…adja a szolga;ltato;ja;nak e;s egye;b
u/gyno/kse;geknek, pl. a
panaszmegoldo; (Complaints
Resolution Scheme) szolga;latnak
• szu/kse;g esete;n ma;s u/gyno/kse;ghez
a;tira;nyâtja

• ke;pviseleti ta;mogata;sra

Mit tud a Ke;pviseleti szolga;lat tenni$
A Ke;pviseleti Szolga;lat>
• felvila;gosât e;s tana;csot ad a jogai e;s ko/telezettse;gei felo…l
• ta;mogatja, hogy az e;lete;t e;rinto… hata;rozatokban re;sztvegyen
• ta;mogatja, hogy megoldhassa az ido…sgondoza;si szolga;lattal kapcsolatos proble;ma;it e;s
panaszit
• az ido…s emberek jogait ismerteti a ko/zo/sse;g sze;les ko/reiben

