
Habari ya pamoja ya kuishi 
Je! Kuishi ni nini? 

Kuishi pamoja ni chaguo la utoaji wa huduma kwa huduma ya makazi ya makazi. Huduma za makazi ya 

makazi hukufundisha ujuzi kukusaidia kuishi kwa uhuru na kupata jamii yako. 

Huduma hii inatolewa juu ya Ulemavu kamili wa Maendeleo (CDD). Haipatikani kwenye DD ya Siku ya Watu 

Wazima; Kwa hivyo, ikiwa unapokea kiwiko hicho wakati wa kuacha shule ya upili ukiwa na umri wa miaka 

21, kuishi kwa pamoja hakupatikani kwako. 

Kuishi pamoja hufanyika katika nyumba ya kibinafsi na mtu, wanandoa, au familia ambayo inajulikana 

kwako. Umechagua kushiriki maisha na mtu huyu kwa kushiriki nyumba. Mtu huyu anaitwa mtoaji wa 

pamoja. Unaweza kuwasikia wakiitwa SLP. 

Katika kuishi pamoja, wewe na SLP mnaishi pamoja katika nyumba moja, na unashiriki maisha ya kila siku 

nao. Makao ya makazi ni huduma ya makazi ya masaa 24. Labda hauitaji SLP yako na wewe 24/7; Timu 

yako itajadili mahitaji yako. SLP yako inatarajiwa kupatikana wakati wowote unapohitaji. 

Licha ya kushiriki maisha pamoja, SLP yako haitarajiwi kukutunza. SLP yako inatarajiwa kukufundisha ujuzi 

wa kuishi kwa uhuru na kufanya vitu katika jamii yako. Hii inamaanisha nini ikiwa haujui jinsi ya kufanya kitu, 

SLP yako itakufundisha. Wanaweza kukufundisha kupika, kufulia kwako mwenyewe, kununua vitu 

vinavyohitajika, au kujitunza mwenyewe au nyumba yako. Mafundisho haya yote ni kukuandaa kuweza 

kuishi peke yako. 

Nani anaweza kuwa mtoaji wa pamoja? 

Mtu yeyote ambaye unachagua na kupitisha anaweza kuwa SLP yako. Kwa mfano, kaka au dada zako, 
babu, shangazi na mjomba, majirani, na marafiki wanaweza kuwa SLP yako. Walakini, SLP yako haiwezi 
kuwa mlezi wako wa kisheria. SLP yako inaweza na inapaswa kuwa mtu muhimu katika maisha yako, lakini 
hairuhusiwi kufanya maamuzi kwako. 

Je! Mtu anawezaje kuwa mtoaji wangu wa pamoja? 

Baada ya kuchagua mtu kuwa SLP yako kuna vitu vichache ambavyo watahitaji kufanya. 
Kwanza, wewe na SLP yako utahitaji kupata mtoaji wa wakala wa ulemavu wa maendeleo ambaye unataka 
kuwa na mkataba wa kuishi pamoja. Watoa huduma tu wa wakala wanaweza kutoa huduma za makazi ya 
makazi, pamoja na kuishi kwa pamoja. Mtoaji wa wakala hutoa mafunzo yako ya SLP na uangalizi. Mara tu 
ukichagua mtoaji wa wakala, SLP yako itahitaji kuomba kwa mtoaji huyo wa wakala na kukamilisha 
makaratasi yoyote au mafunzo ambayo wakala inahitaji. Mratibu wako wa Huduma ya Ulemavu wa 
Maendeleo atatembea kupitia nyumba ya SLP yako kuangalia wasiwasi wa usalama na hakikisha una vitu 
muhimu, kama chumba chako cha kulala na mlango ambao unafungia. Baada ya hatua hizi kukamilika, uko 
tayari kuweka tarehe ya kuingia. 
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