Dla kogo saç Rzecznicy Praw
Oso;b Korzystajaçcych z Opieki
nad Seniorami$
Rzecznik jest dla oso;b otrzymujaçcych us¬ugi
opiekun;cze dla senioro;w.
Mogaç to byc; osoby, kto;re>
• Mieszkajaç w domu opieki lub w domu dla
senioro;w
• Korzystajaç ze órodowiskowych pakieto;w
opieki dla senioro;w (community aged
care package) (pomoc w domu).
• Korzystajaç z opieki dostosowanej do
potrzeb (flexible care)
• Zosta¬y ocenione przez zespo;¬ oceny
potrzeb opieki dla senioro;w (Aged Care
Assessment Team (ACAT))
• Korzysta¬y z us¬ug opieki nad seniorami
w przesz¬oóci
• Reprezentujaç interesy oso;b
korzystajaçcych z us¬ug opieki nad
seniorami

Kontaktowanie sieç z Us¬ugami
Rzecznika
Z rzecznikiem (Advocacy Services) mozæna
skontaktowac; sieç dzwoniaçc pod bezp¬atny
numer linii krajowego rzecznika praw oso;b
korzystajaçcych z opieki nad seniorami
(National Aged Care Advocacy Line)>

1800 700 600
Prosimy zwro;cic; uwageç, zæe z tym numerem
nie mozæna po¬açczyc; sieç z telefono;w
komo;rkowych i jest on nieosiaçgalny w
niekto;rych miastach sto¬ecznych - inne
kontakty poda linia informacyjna opieki
órodowiskowej i nad seniorami (Aged and
Community Care Information Line)>

Rzecznik do
Spraw Opieki nad
Seniorami

1800 500 853
Wieçcej informacji o rzecznikach i prawach
oso;b korzystajaçcych z opieki nad seniorami,
¬açcznie z pe¬naç Kartaç Praw, mozæna znalez;c; na
stronie internetowej>

www.health.gov.au
RZECZNIK PRAW OSO:B
KORZYSTAJAçCYCH Z OPIEKI
NAD SENIORAMI
Bezp¬atne poufne us¬ugi popierajaçce
prawa oso;b korzystajaçcych z
opieki nad seniorami.

Bezp¬atny numer
1800 700 600

Krajowy program rzecznika praw oso;b
korzystajaçcych z opieki nad seniorami
(National Aged Care Advocacy Program) jest
finansowany przez rzaçd Australii i jego
departament zdrowia i do spraw senioro;w
(Australian Government Department of Health
and Ageing).

POLISH

Bezp¬atne, poufne us¬ugi
popierajaçce prawa oso;b
korzystajaçcych z
opieki nad seniorami.

Jakie saç prawa oso;b
korzystajaçcych z us¬ug opieki
nad seniorami$
Wszyscy mamy prawa, nie wazæne, gdzie
mieszkamy i ile pomocy potrzebujemy.
Jeóli mieszkajaç Pan;stwo w domu opieki
(nursing home) lub w domu seniora (hostel),
czy tezæ korzystacie z opieki w swoim domu,
macie prawo - mieçdzy innymi do>
• Decydowania o w¬asnym zæyciu,
pieniaçdzach i w¬asnoóci
• Prywatnoóci
• Traktowania z poszanowaniem godnoóci i
z szacunkiem
• Dobrej, zaspokajajaçcej potrzeby opieki
• Informacji o prawach, opiece,
zakwaterowaniu i op¬atach
• Z¬ozæenia skargi i powzieçcia kroko;w w celu
rozwiaçzania jakiegokolwiek problemu
• Pomocy rzecznika

Kto wspiera Pan;stwa i Pan;stwa
prawa$

Jak dzia¬ajaç rzecznicy
(Advocates)$

Jeóli uwazæajaç Pan;stwo, zæe wasze prawa nie
saç respektowane, mozæecie potrzebowac;
pomocy w domaganiu sieç ich poszanowania
lub w z¬ozæeniu skargi. W kazædym stanie i
terytorium istniejaç niezalezæne us¬ugi rzecznika
(Advocacy Services), kto;re mogaç byc;
przydatne w takich sytuacjach.

Rzecznikiem jest ktoó, kto staje u Pan;stwa
boku i dzia¬a wy¬açcznie w Pan;stwa imieniu i
zgodnie z waszymi wskazo;wkami.

Us¬ugi Rzecznika to organizacje
órodowiskowej finansowane przez rzaçd
Australii w ramach krajowego programu
rzecznika praw oso;b korzystajaçcych z opieki
nad seniorami (National Aged Care Advocacy
Program). Us¬ugi ówiadczone w ramach
programu saç bezp¬atne i poufne.

Rzecznik mozæe>

Rzecznik wys¬ucha Pan;stwa problemo;w,
udzieli informacji i jeóli sobie tego zæyczycie,
wystaçpi w waszym imieniu. Zanim podejmie
akcjeç, rzecznik zapyta o Pan;stwa zgodeç.

• Wspierac; Pan;stwa, jeóli chcecie dzia¬ac;
w sprawie rozwiaçzania problemu sami
• Rozmawiac; w Pan;stwa imieniu z
organizacjami ówiadczaçcymi us¬ugi lub z
innymi agencjami, na przyk¬ad z
programem rozwiaçzywania skarg
(Complaints Resolution Scheme), o
waszych zazæaleniach.
• Jeóli zajdzie taka potrzeba, skierowac;
Pan;stwa do innej agencji

Jaki jest zakres dzia¬ania Rzecznika$
Rzecznik mozæe>
•
•
•
•

Udzielic; informacji i rady na temat Pan;stwa praw i obowiaçzko;w
Wspomagac; w braniu udzia¬u w podejmowaniu decyzji dotyczaçcych Pan;stwa zæycia
Pomo;c rozwiaçzac; problem lub skargeç zwiaçzanaç z opiekaç nad seniorami
Propagowac; w spo¬eczen;stwie prawa starszych oso;b

