Skontaktuj się z nami
01743 237884

(Poniedziałek – Piątek 09:00 – 17:00)

enquiries@healthwatchshropshire.co.uk
www.healthwatchshropshire.co.uk

...oraz twitterze @HWShropshire

Nasz adres: 4 the Creative Quarter, Shrewsbury Business
park, Shrewsbury, SY2 6LG

POROZMAWIAJ
Z NAMI
… waszegłosypoprawiające
lokalnąsłużbęzdrowiaiopiekęspołeczną

Jeżeli chciał(a)byś uzyskać tą ulotkę w innym formacie, np. Easy Read lub
innym języku skontaktuj się z nami

01743 237884
www.healthwatchshropshire.co.uk

Czym jest Healthwatch?

Czym zajmuje się
Healthwatch?

W jaki sposób możesz się
zaangażować?

Healthwatch Shropshire jest jedną ze
148 lokalnych organizacji Healtwatch
współpracujących z Healthwatch
England zapewniający głos na
poziomie lokalnym oraz krajowym.
Healthwatch daje ogromną możliwość
wypowiedzi dzieciom, młodzieży oraz
dorosłym na temat służby zdrowia
oraz opieki społecznej.
Healthwatch pracuje dzięki Wam,
dzięki Waszemu wsparciu oraz
zbieraniu poglądów oraz opinii.

Operujemy jako pojedyńczy punkt
dostępu do informacji na temat
służby zdrowia oraz opieki
społecznej.

Zostając członkiem Healthwatch
shropshire będziesz mieć szansę na
to, aby Twój głosu miał realny
wpływ. Istnieje wiele opcji w jakich
możesz się przyłączyć i które są dla
Ciebie dogodne. Im więcej osób
przyłączy sie do nas, tym większy
wpływ Healthwatch shropshire będzie
miał na to co się dzieje.
Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, zarejestruj sie jako nasz
członek.

Mamy trzy główne funkcje:
- zbieranie poglądów i doświadczeń
dotyczących lokalnej służby zdrowia i
opieki społecznej. W taki oto sposób
niezależnie zebrane opinie będą
miały prawdziwy wpływ na decyzje
osób, które planują i dostarczają
usługi, pomagając im być bardziej
wrażliwym na to, co liczy się dla
Ciebie i upewnić się, że usługi są
ukierunkowane na lokalne potrzeby.

- udostepnienie lokalnych informacji
i porad, aby pomóc dokonać
świadomego wyboru.
- ułatwienie dostępu do usług
Niezależnych Rzeczników do spraw
Skarg na usługi zdrowotne którzy
mogą Ci pomóc złożyć skargę na
służbę zdrowia

Członkostwo jest bezpłatne.
Wybierz zakładkę ‘Membership
(Członkostwo) na naszej stronie, aby
dowiedzieć się więcej lub skontaktuj
sie z nami pod numerami telefonów

01743 237884

