Polish
Twoje prawa i obowiàzki jako u˝ytkownika us∏ug HACC
Program Opieki w Domu i Ârodowisku (HACC) oferuje szereg
podstawowych us∏ug pomocy dla niedo∏´˝nych lub schorowanych
osób
starszych
oraz
dla
osób
niepe∏nosprawnych,
w przypadkach, gdy osoby te pragnà nadal mieszkaç w swoim
domu, lecz z trudem radzà sobie z codziennymi czynnoÊciami.
Program HACC wspiera tak˝e rodziny i opiekunów takich osób.
Pomoc w ramach programu HACC przeznaczona jest przede
wszystkim dla tych, którzy najbardziej jej potrzebujà i najbardziej
mogà na jej otrzymaniu skorzystaç. Placówki Êwiadczàce us∏ugi
HACC ocenià Twoje potrzeby i udzielà Ci informacji o wyborze
us∏ug. Po dokonaniu oceny Twoich potrzeb placówki zadecydujà,
jakie us∏ugi powinny Ci zostaç przyznane. Nale˝y pami´taç, ˝e
w wielu okolicach liczba oczekujàcych na pomoc przewy˝sza iloÊç
miejsc w programie i to placówki sà odpowiedzialne za rozdzielanie
us∏ug sprawiedliwie i odpowiednio do potrzeb klientów.
Aby zapewniç dobrà jakoÊç opieki oferowanej w ramach Programu
HACC, wszystkie us∏ugi musi obowiàzywaç okreÊlony standard.
Z tego wzgl´du, jako u˝ytkownik HACC posiadasz szereg praw
i obowiàzków.
Twoje prawa jako u˝ytkownika HACC:
Jako osoba korzystajàca z us∏ug HACC, posiadasz szereg praw.
Placówki Êwiadczàce us∏ugi HACC powinny uznaç Twoje prawo do:
•
•
•
•
•
•
•

bycia traktowanym uprzejmie i z szacunkiem;
uzyskania oceny swoich potrzeb;
bycia informowanym o Êwiadczonej Ci opiece i uczestniczenia
w podejmowaniu decyzji dotyczàcych tej opieki;
otrzymywania us∏ug dobrej jakoÊci;
sk∏adania skarg;
bycia reprezentowanym przez innà osob´ (rzecznika);
poszanowania prywatnoÊci i ochrony danych osobowych oraz
dost´pu do tych wszystkich informacji dotyczàcych Ciebie,
które przechowuje us∏ugodawca.

Prawo do bycia traktowanym uprzejmie i z szacunkiem:
Us∏ugodawcy Programu HACC sà zobowiàzani szanowaç Twoje
poglàdy i podejmowane przez Ciebie decyzje ˝yciowe. Powinni oni
braç pod uwag´ Twoje opinie i odnosiç si´ do Ciebie w sposób
uprzejmy. Sugerujemy, abyÊ rozmawiajàc z pracownikami tych
placówek zada∏ im nast´pujàce pytania:
•
•
•
•
•

Czy Wasi pracownicy spytajà mnie o zgod´, jeÊli zechcà
uzyskaç dost´p do moich osobistych rzeczy?
Czy Wasi pracownicy wys∏uchajà, co mam do powiedzenia na
temat Êwiadczonej mi opieki?
Czy Wasi pracownicy odniosà si´ ze zrozumieniem
i szacunkiem do moich obyczajów kulturowych i wierzeƒ
religijnych?
Czy w rozmowach ze mnà pracownicy b´dà okazywaç mi
szacunek?
Co powinienem zrobiç w przypadku, gdybym spotka∏ si´
z brakiem szacunku ze strony pracowników?

Prawo do uzyskania oceny swoich potrzeb:
JeÊli ubiegasz si´ o us∏ugi HACC, przys∏uguje Ci prawo do tego,
aby Twoje potrzeby zosta∏y nale˝ycie rozpoznane. Rozpoznanie to
polega na zadaniu Ci szeregu pytaƒ w celu ustalenia, jakiego
rodzaju pomocy wymagasz. Oto kilka pytaƒ, które mo˝esz zadaç
pracownikom w odniesieniu do sposobu dokonywania oceny
potrzeb:
•
•
•
•
•

Jak d∏ugo czeka si´ na dokonanie oceny potrzeb?
Kto dokonuje takiej oceny i jak ma ona przebiegaç?
W jaki sposób zostan´ powiadomiony o tym, czy przys∏uguje
mi prawo do otrzymywania us∏ug?
JeÊli jestem uprawniony do otrzymywania danych us∏ug, w jaki
sposób zostan´ powiadomiony, czy placówka mo˝e mi je
zaoferowaç?
JeÊli placówka mo˝e mi te us∏ugi zaoferowaç, jak d∏ugo b´d´
musia∏ czekaç na ich otrzymanie?

Prawo do bycia informowanym o Êwiadczonej Ci opiece
i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczàcych tej
opieki:
Jako klientowi przys∏uguje Ci prawo do otrzymywania informacji na
temat us∏ugi (lub us∏ug), która zosta∏a Ci przyznana. Masz ponadto

prawo do tego, aby uczestniczyç w podejmowaniu wszelkich
decyzji dotyczàcych Êwiadczonej Ci opieki. Zadajàc poni˝sze
pytania, u∏atwisz sobie jak najpe∏niejsze wykorzystanie przyznanej
Ci formy pomocy:
•

•
•
•
•
•
•
•

W jaki sposób b´d´ móg∏ uczestniczyç w opracowaniu mojego
planu opieki? Czy podczas rozmów na temat przyznanej mi
formy opieki mo˝e mi towarzyszyç osoba
trzecia?
Jak cz´sto i przez jaki okres czasu b´d´ otrzymywa∏ pomoc?
Jaki b´dzie koszt tej pomocy? Co nastàpi, jeÊli nie b´d´ sobie
móg∏ pozwoliç na op∏aty za us∏ug´?
Czy b´d´ móg∏ korzystaç z tej pomocy po godzinach
i w weekendy?
Czy w dowolnym momencie b´d´ móg∏ poprosiç o odwo∏anie
pomocy? W jaki sposób si´ to za∏atwia?
JeÊli nie w∏adam dobrze angielskim, czy mog´ liczyç na pomoc
t∏umacza?
Czy mog´ poprosiç o przydzielenie mi pracownika konkretnej
p∏ci?
Czy w przypadku, gdyby moje potrzeby uleg∏y zmianie,
dokonacie wraz ze mnà odpowiednich zmian w moim planie
opieki? W jaki sposób si´ to robi?

Prawo do otrzymywania us∏ug dobrej jakoÊci:
Placówka powinna Ci´ poinformowaç o tym, jakie us∏ugi jest
gotowa Ci Êwiadczyç, a jakich nie jest w stanie Ci zaoferowaç.
Przys∏uguje Ci prawo do otrzymywania us∏ug Êwiadczonych
w sposób planowy, rzetelny i przewidywalny.
Masz tak˝e prawo do wyg∏aszania swoich szczerych opinii na temat
otrzymywanej pomocy, bez obawy, ˝e pomoc ta zostanie Ci
odebrana lub zredukowana. Us∏ugodawcy HACC posiadajà
pisemne regulaminy dotyczàce procedur sk∏adania i rozpatrywania
skarg. Us∏ugodawca wyjaÊni Ci, w jaki sposób sk∏ada si´ skargi.
Warto zadaç placówce nast´pujàce pytania:
•
•
•

Czy placówka b´dzie regularnie odwiedzaç mnie lub si´ ze
mnà kontaktowaç telefonicznie w celu sprawdzenia, czy jestem
zadowolony z otrzymywanej pomocy?
Czy otrzymam dla siebie egzemplarz mojego planu opieki?
Czy placówka b´dzie sk∏onna dostosowywaç Êwiadczone
przez siebie us∏ugi do moich potrzeb?

•

Czy mog´ przekazywaç placówce wszelkie kwestie i uwagi
dotyczàce otrzymywanej przez siebie pomocy? Jak mog´ to
robiç?

Prawo do sk∏adania skarg:
•
•
•
•

Do kogo mog´ kierowaç skargi dotyczàce zmian w
Êwiadczonej mi opiece? Jaka jest zwiàzana z tym procedura?
JeÊli wynik z∏o˝onej przeze mnie skargi mnie nie zadowala, czy
mog´ zg∏osiç spraw´ komuÊ innemu w placówce? Do kogo
mog´ si´ zwróciç poza placówkà?
Czy w przypadku z∏o˝enia skargi nie nara˝´ si´ na to, ˝e
pomoc zostanie mi odebrana?
Czy moja skarga b´dzie rozpatrywana w sposób poufny?

Prawo do bycia
(rzecznika):

reprezentowanym

przez

innà

osob´

Warto mieç kogoÊ (krewnego, znajomego lub zaufanà organizacj´),
kto informowa∏by innych o Twoich prawach i obowiàzkach jako
u˝ytkownika HACC oraz reprezentowa∏by Twoje interesy.
Jako u˝ytkownik us∏ug HACC, posiadasz prawo do wyboru
rzecznika, który wyst´powa∏by w Twoim imieniu. Na swojego
rzecznika mo˝esz wyznaczyç wspó∏ma∏˝onka, partnera ˝yciowego,
krewnego, sàsiada, przyjaciela lub znajomego, albo te˝ znanego Ci
przedstawiciela jakiejÊ organizacji. Warto zadaç placówce HACC
poni˝sze pytanie na temat prawa do posiadania rzecznika:
•

Czy mog´ wyznaczyç przyjaciela, cz∏onka rodziny lub
znajomego przedstawiciela organizacji, aby ka˝dorazowo
wyst´powa∏ w moim imieniu?

Prawo do poszanowania prywatnoÊci i ochrony danych
osobowych oraz prawo dost´pu do tych wszystkich informacji
dotyczàcych Ciebie, które przechowuje us∏ugodawca:
Przys∏uguje Ci prawo do poszanowania swojej prywatnoÊci oraz do
tego, aby Twoje dane osobiste i wszelkie informacje dotyczàce
Ciebie by∏y chronione tajemnicà. Masz tak˝e prawo dost´pu do
informacji dotyczàcych Ciebie, które sà przechowywane w aktach
placówki. Oto przyk∏ady pytaƒ, które mo˝na zadaç na temat tych
praw:

•
•
•
•

Czy Wasza placówka posiada jakiekolwiek pisemne informacje
na temat praw klienta w odniesieniu do prywatnoÊci i ochrony
danych osobowych?
Jakiego rodzaju informacje osobiste dotyczàce klientów sà
przechowywane przez placówk´? Gdzie te informacje sà
przechowywane?
Kto ma dost´p do moich akt personalnych i zawartych w nich
danych? Czy mog´ uzyskaç dost´p do moich akt?
Do kogo powinienem si´ zwróciç w przypadku podejrzenia, ˝e
moje prawo do prywatnoÊci i ochrony danych osobowych
zosta∏o naruszone?

Twoje obowiàzki jako u˝ytkownika HACC:
Bycie u˝ytkownikiem HACC, oprócz tego, ˝e daje Ci szereg praw,
nak∏ada tak˝e na Ciebie pewne obowiàzki w stosunku do osób,
które Êwiadczà Ci opiek´. Us∏ugodawcy HACC wymagajà od
swoich klientów, aby:
•

•

•

traktowali personel z szacunkiem i w sposób uprzejmy – na
przyk∏ad, powiadamiajàc ich mo˝liwie jak najszybciej
w przypadku, gdyby nie mogli dotrzymaç terminu umówionej
wizyty;
zapewniali personelowi bezpieczne warunki pracy i pomagali
mu Êwiadczyç us∏ugi w bezpieczny i higieniczny sposób – na
przyk∏ad, wstrzymujàc si´ od palenia tytoniu w obecnoÊci
pracownika;
brali odpowiedzialnoÊç za skutki podejmowanych przez siebie
decyzji.

