
 
                               
 
                                Přehledné informace 
                o přechodu mladého člověka k dospělosti 

 

 Co znamená, když se řekne přechod k dospělosti?  

Je to období, kdy se z mladého člověka stává člověk 
dospělý. A právě od této doby budete využívat odlišnou 
kategorii služeb, kterou nazýváme Služby pro dospělé klienty 
(Adult Services).  

Zmíněné období je plné velkých změn a může být obtížné jak 
pro mladé lidi, tak pro jejich rodiny. Aby byl přechod k dospělosti co 
nejjednodušší a nejméně problematický pro všechny zúčastněné, rozhodli 
se poskytovatelé služeb v Calderdale pro vzájemnou úzkou spolupráci. 
Stejnému cíli slouží i tzv. Soubor pravidel o přechodu k dospělosti 
(Transition Protocol) pro oblast Calderdale. 

 Co znamená, když se řekne Soubor pravidel o přechodu k 
dospělosti?  

Jedná se o soubor pravidel, kterými se budou poskytovatelé 
Vámi využívaných služeb v období přechodu k dospělosti řídit.    

 

Calderdalský Soubor pravidel o přechodu k dospělosti  
Poskytovatelé služeb v Calderdale se snaží o následující: 
 
✓ Poskytnout Vám a Vaší rodině podporu v období přechodu k 

dospělosti 
✓ Informovat Vás co nejlépe o tom, jak se změní podpůrné služby, 

neboť budete místo Služeb pro děti využívat Služby pro dospělé 
klienty 

✓ Zajistit Vám kvalifikované pracovníky, kteří Vám budou poskytovat    
       vyhovující služby 
✓ Zapojit Vás do plánování Vaší budoucnosti - zajímá nás Váš názor 
✓ Podpořit vývoj Vašich dovedností a podpořit tak Vaši samostatnost 
✓ Usnadnit Vaši komunikaci s poskytovateli Vámi užívaných služeb 



 

Vedoucí pracovníci Calderdalského obecního úřadu dohlížejí, aby jejich 
výkonní pracovníci udělali vše pro to, aby Vám pomohli a maximálně Vám 
tak usnadnili situaci v období přechodu k dospělosti. 

 

Je však velice důležité, abychom znali Váš názor   

 Informujte se! Zeptejte se poskytovatelů služeb, se kterými v 
současné době spolupracujete, jak Vám mohou pomoci i v 
období přechodu k dospělosti. 

Chcete se s námi podělit o Vaše zkušenosti?  

Máte návrhy, co by poskytovatelé služeb mohli vylepšit ohledně 
zmiňovaného období?  

 

Jestliže byste nám chtěli cokoliv sdělit nebo byste měli zájem o další 
informace, kontaktujte prosím paní Sam Wasilewski z obecního úřadu v 
Calderdale.  

Kontaktní údaje: 

 

telefon: 01422 392164 

 

mobilní telefon: 07714 922672  

 

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

 

  


