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Demora cerca de 5-10 anos para a maioria das famílias planejar e executar
uma estratégia de habitação

• Você precisará de um roteiro
• E leve um sanduíche



Cronograma de 5 a 10 anos

ROTEIRO PARA A HABITAÇÃO

MUDE-SE
Execute seu plano de habitação: mude-
se, generalize habilidades e sistemas de 
apoio para o novo ambiente, adicione
quaisquer serviços adicionais
apropriados para o novo ambiente. 

5

AVALIE HABILIDADES E APOIOS
Identifique as habilidades que o 
membro da sua família tem ou pode
adquirir, bem como aquelas nas quais
ele precisará de ajuda ou precisará que 
alguém faça por ele. (O quanto antes)

1

ENTRE EM LISTAS
Entre em listas de espera 
de habitação adequadas. 
(18-22 anos)

2 CANDIDATE-SE A BENEFÍCIOS
Candidate-se a serviços de apoio e 
benefícios financeiros que possam
ser usados agora. (18-22 anos)

3

DESENVOLVA HABILIDADES

Desenvolva habilidades de vida diária e USE-as. 
Desenvolva e implemente sistemas para lidar com 
habilidades nas quais o membro da sua família
precisará de ajuda ou que alguém faça por ele. 
(Enquanto vocês esperam por habitação)

4

Modelo de infográfico de roteiros
© Copyright Showeet.com



• A primeira parada no roteiro serve para avaliar as habilidades e 
os apoios que o membro da sua família precisará para viver da 
forma mais independente possível. 
• Mesmo em uma acomodação coletiva, os indivíduos devem 

conseguir participar de forma significativa das atividades diárias. 

• Esta avaliação pode começar a qualquer momento e os 
resultados são bem aproveitados de maneira imediata. Mesmo 
uma criança pequena pode trabalhar no desenvolvimento de 
habilidades. Este processo deve estar bem encaminhado até a
adolescência e deve ser revisado regularmente.

• Saiba mais e comece em: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-1-assess-skills-
and-supports/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-1-assess-skills-and-supports/


• Assim que alguém tem 18 anos, essa pessoa pode entrar em 
listas de espera de habitação como um adulto. As listas 
podem demorar de 4 a 12 anos, por isso faz sentido entrar 
nelas o mais cedo possível. Se você acha que pode ser muito 
cedo, considere estes pontos:
• Mesmo depois que o membro da sua família conseguir 

habitação, pode levar cinco anos para que ele se instale e 
resolva todas as questões em sistemas de apoio.

• Você provavelmente estará fortemente envolvido nesse 
processo de ambientação.

• Quantos anos você terá nesse momento?

• Saiba mais e comece em: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-2-get-on-lists/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-2-get-on-lists/


• É possível candidatar-se a muitos benefícios assim que o membro
da sua família completar 18 anos. Eles incluem benefícios
financeiros, bem como financiamento para serviços de apoio. 
Alguns exemplos são:

• Benefícios em dinheiro, como SSI, SSDI e EAEDC

• Serviços de apoio, como DDS, MRC e MassHealth

• O MassHealth tem programas específicos de direito a pagamento
por apoios, incluindo:

• Adult Family Care (Cuidados Familiares do Adulto) / Adult Foster Care 
(Cuidados de Acolhimento para Adultos)

• Serviços de Atendente de Cuidados Pessoais

• Saiba mais e comece em: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-3-apply-for-benefits/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-3-apply-for-benefits/


• As habilidades da vida diária são fundamentais para o sucesso
na habitação. 

• Seja tomando banho, tirando o lixo ou levando extratos bancários
para uma reunião de recertificação de habitação, o membro da 
sua família precisará de habilidades, apoios e sistemas. 

• É melhor desenvolvê-los e praticá-los enquanto vocês estão
esperando por habitação em vez de tentar adquiri-los depois.

• Saiba mais e comece em: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-4-build-skills-
supports-and-systems/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-4-build-skills-supports-and-systems/


• Após chegar ao topo de uma lista de habitação, chegou a hora de 
executar seu plano de habitação. Os passos incluem:
• Solicitar quaisquer acomodações razoáveis necessárias 

• Entrar em contato com outros que possam estar envolvidos, como:
• O Departamento de Serviços de Desenvolvimento, para reavaliar os 

apoios no novo ambiente;

• Sua agência prestadora de serviços do Adult Family Care ou Atendente 
de Cuidados Pessoais (se usá-los) para reavaliar os apoios no novo 
ambiente; e

• Seu departamento de construção local, caso vocês usem um voucher 
em uma unidade acessória.

• Este é o momento de generalizar habilidades, serviços de apoio e 
sistemas para o novo local. Você também pode descobrir que o 
membro da sua família precise de apoios adicionais e você tenha 
que dar um jeito nisso.

• Saiba mais e comece em: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-5-move-in/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-5-move-in/


Os serviços de pagamento privado são os condimentos 
(pegue leve neles, se puder)

• Se o membro da sua família precisar de apoio 
adicional, talvez seja necessário pagar por parte dele

Os serviços financiados pelo governo são a carne
• Estes podem incluir serviços do DDS e MassHealth, ou 

benefícios federais, como o Seguro Social e SNAP

A habitação acessível ou subsidiada é o pão inferior
• O subsídio pode ser atrelado a uma unidade

específica ou pode ser um voucher portátil

Cubra seu sanduíche com o apoio não pago de 
familiares e amigos

A habitação apoiada é um sanduíche



Pagamento privado: por quê

• Por quê:
• Às vezes, as pessoas são bem-sucedidas em programas de 

transição, mas não conseguem transferir com sucesso as 
habilidades para viver de forma independente ou com colegas de 
quarto. Elas continuam precisando de apoio adicional. 

• Às vezes, as pessoas perdem habilidades ao longo do tempo; o 
esgotamento autista é real.



Pagamento privado: quando e como
• Quando e como:

• Para algumas pessoas, faz sentido seguir de forma gradual:
• Começar com um programa de transição

• Mudar-se para uma situação de vida em grupo privada
• O custo para isso tem uma variação MUITO ampla, de US$ 1.000/mês a US$ 

6.000/mês. Muitas vezes, um voucher de habitação portátil pode ser usado
para a parte da habitação (sem contar os serviços) ou, em algumas situações, 
existe um voucher baseado em projeto conectado à unidade.

• Por fim, mudar-se para uma vida independente com apoios privados 
combinados com apoios públicos
• Os apoios privados geralmente custam mais por hora do que o DDS pagará

• Exemplos incluem:
• LifeNet da AANE (https://www.aane.org/lifenet/) 

• BILT (https://biltne.org)

https://www.aane.org/lifenet/
https://biltne.org/
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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA AUTISM HOUSING PATHWAYS, INC.  E DO AUTOR

Sem garantias
Este documento é fornecido “como está”, sem quaisquer representações ou garantias, expressas ou implícitas. A Autism Housing Pathways, Inc. e/ou o autor não fazem representações ou garantias em relação a
este documento ou às informações e materiais fornecidos nele. 
Sem prejuízo à generalidade do parágrafo anterior, a Autism Housing Pathways, Inc. e/ou o autor não garantem que:
as informações neste documento sejam completas, verdadeiras, precisas ou não enganosas.
Nada neste documento constitui, ou se destina a constituir, conselhos de qualquer tipo. Se precisar de aconselhamento em relação a qualquer assunto legal ou financeiro, você deve consultar um profissional
apropriado.

Limitações de responsabilidade
A Autism Housing Pathways, Inc. e/ou o autor não será responsável perante você (seja sob a lei de contato, a lei de delitos ou de outra forma) em relação ao conteúdo, ou uso, ou de outra forma em conexão
com este documento:
por qualquer perda direta;
por qualquer perda indireta, especial ou consequente; ou
por quaisquer perdas de negócios, receita, renda, lucros ou economias previstas, perda de contratos ou relações comerciais, perda de reputação ou fidelidade, ou perda ou corrupção de informações ou dados.
Essas limitações de responsabilidade se aplicam mesmo que a Autism Housing Pathways, Inc. e/ou o autor tenham sido expressamente avisados da perda potencial.

Exceções
Nada neste aviso de isenção de responsabilidade excluirá ou limitará qualquer garantia implícita por lei que seria ilegal excluir ou limitar. 

Razoabilidade
Ao usar este documento, você concorda que as exclusões e limitações de responsabilidade estabelecidas neste documento são razoáveis. 
Se você não acha que elas são razoáveis, não deve usar este documento.

Outras partes
Você aceita que a Autism Housing Pathways, Inc. tem interesse em limitar a responsabilidade pessoal de seus diretores e funcionários. Você concorda que não apresentará nenhuma reclamação pessoalmente
contra os executivos, diretores, funcionários ou membros da Autism Housing Pathways, Inc. em relação a quaisquer perdas que você sofra em conexão com este documento.
Sem prejuízo ao parágrafo anterior, você concorda que as limitações de garantias e responsabilidade estabelecidas neste documento protegerão os diretores, funcionários, agentes, subsidiárias, sucessores, 
cessionários e subcontratados da Autism Housing Pathways, Inc. e o autor. 

Disposições inexequíveis
Se qualquer disposição deste aviso de isenção de responsabilidade for de fato ou seja considerada inexequível sob a lei aplicável, isso não afetará a exequibilidade das outras disposições deste aviso de isenção
de responsabilidade.

Este aviso de isenção de responsabilidade
Este aviso de isenção de responsabilidade é baseado em uma forma legal criada pela contractology.com e distribuída por freenetlaw.com.

http://www.autismhousingpathways.org/
http://www.contractology.com/
http://www.freenetlaw.com/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3: Roteiro para a habitação
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10: Pagamento privado: por quê
	Slide 11: Pagamento privado: quando e como
	Slide 12: Créditos das imagens
	Slide 13

