
 
 

 Poskytnout Vám a 

Vaší rodině podporu 

v období změn. 

 

 Otevřeně a pravdivě 

informovat o 

připravených a 

možných změnách 

podpůrných služeb. 

 

 Zajistit, aby všechny 

podpůrné 

organizace a služby 

věděly, jak Vám 

mohou pomoci. 

 

 Zlepšení  

 

 Začít plánovat s Vámi a 

Vaši rodinou co 

nejdříve, tak abyste 

byli plně začleněni do 

každého kroku a ujistili 

se, že jste 

středobodem Vasí 

budoucnosti.  

 

 Zajistit, aby se 

poskytované služby 

zaměřily na rozvoj 

samostatnosti u 

mladých lidí. 

 

 Podpora 

 

 Zlepšit komunikaci 

mezi Vámi a 

poskytovateli 

podpůrných služeb. 

 Naslouchat Vam , a 

je-li to možné, 

pozměnit podpůrné 

služby podle Vašich 

potřeb. 

 Změna 

Přechod z mladistvého do dospělosti 

 

 

 

 

Cíle Souboru pravidel o přechodu do dospělosti jsou následující:  

Vedoucí pracovníci byli požádáni, aby si ověřili, jakou pomoc nabízejí jejich pracovní týmy a jaké změny 
podnikají, aby byl přechod do dospělosti co nejjednodušší a nejméně problematický. Požádali jsme je o 
vypracování hodnocení za letošní rok, a to s důrazem na zapracování schválených změn. Příklady otázek z 
výše uvedeného hodnocení:  

? Jaké je povědomí pracovníků o Souboru pravidel a za co konkrétně odpovídají. 

? Jak se změnily služby od té doby, co byl Soubor pravidel zaveden? 

? Jakým způsobem se služby zlepšily v komunikaci mezi mladiststvými a jejich rodinami?  

? Jakým způsobem zpětná vazba mladistvých a jejich rodin zlepšila poskytované služby?  
 

 

 

Zmíněné období je plné změn a může být obtížné jak pro dospívající, tak pro jejich rodiny. Aby byl přechod do 
dospělosti co nejjednodušší a nejméně problematický, rozhodli se poskytovatelé služeb v Calderdale pro 

vzájemnou spolupráci. Důležitou součástí je i tzv. Soubor pravidel o přechodu do dospělosti (Transition Protocol) 
pro Calderdale, který vydali a schválili pracovníci obecního úřadu a vedoucí pracovníci Vámi využívaných služeb.  

       Váš názor je pro nás skutečně velice důležitý. Pokud se chcete zapojit do pomoci při přechodu do 
dospělosti, obraťte se prosím na úřady, se kterými spolupracujete. V případě, že se s námi chcete 
podělit o konkrétní zkušenosti anebo máte návrhy, jak vylepšit naši práci na výše uvedené téma, 
obraťte se prosím na paní Sam Wasilewski z obecního úřadu v Calderdale.  

telefon: 01422 392164  mobilní telefon: 07714 922672  

e-mail: Samantha.Wasilewski@calderdale.gov.uk 


