
Se você estiver em uma casa de 
repouso ou hospital de “longa 
estadia” e quiser voltar para a 
comunidade, um novo programa 
chamado Money Follows the Person 
(MFP) Demonstration (Demonstração 
do Dinheiro Segue a Pessoa) poderá 
ajudá-lo a voltar com o apoio e os 
serviços que você precisa. 
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Se você estiver em uma casa de repouso ou 
hospital de longa estadia, o programa Money 
Follows the Person pode lhe proporcionar a 
liberdade para escolher o local onde quer viver 
e receber serviços na comunidade. 
A assistência pode incluir:
 ajuda para encontrar moradia  

acessível e barata
 despesas de mudança
 depósitos de garantia
 móveis residenciais
 modificação da residência
 apoio de pares
 gerenciamento de caso
 dispositivos de tecnologia assistiva
 serviços de orientação e mobilidade

Money  
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Que tipos de serviços posso 
obter?
O programa Money Follows the Person (MFP) 
(“Dinheiro Segue a Pessoa”) pode ajudá-lo a 
encontrar um lugar para viver, pagar depósitos 
de garantia e serviços de utilidade pública, e 
cobrir custos de mudança, modificações na 
residência, móveis, pratos, panelas, frigideiras 
e outros bens de uso doméstico. Seu 
coordenador de transição irá ajudá-lo a obter 
os itens, os serviços e o apoio necessários 
para a sua nova casa. Você também pode 
se qualificar para outros serviços por meio 
de uma “Autorização para Receber Serviços 
Domiciliares e comunitários” (HCBS - Home- 
and Community-Based Services).

Como posso saber mais? 
Para saber mais sobre os serviços que você 
pode obter por meio do programa Money 
Follows the Person, ligue para 1-800-841-2900 
(TTY: 1-800-497-4648 para pessoas com 
surdez, deficiência auditiva ou da fala), ou 
acesse www.mass.gov/masshealth/MFP.
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Eu me qualifico? 
Para se qualificar, você deve
 estar em uma casa de repouso, hospital 

de tratamento de doenças crônicas ou 
de reabilitação, incluindo um hospital 
de saúde pública, estabelecimento de 
cuidados intermediários para pessoas 
com deficiência intelectual, ou certos 
hospitais psiquiátricos, por pelo menos 90 
dias consecutivos (excluindo os dias de 
reabilitação do Medicare);

 ter 18 anos de idade ou mais e ter uma 
deficiência, ou 65 anos de idade ou mais; 

 ser membro do MassHealth ou satisfazer 
os requisitos financeiros para se 
qualificar; e 

 estar disposto a se mudar para uma 
residência qualificada pelo programa MFP 
na comunidade, o que pode incluir voltar 
para a sua casa.

O que o programa Money 
Follows the Person pode 
fazer por mim?
O Money Follows the Person  
oferece apoio e serviços que 
podem ajudá-lo a mudar 
para sua própria casa ou 
comunidade, onde você pode 
viver com mais independência.

Onde posso viver?
Você pode escolher entre vários locais para 
viver. Eles podem incluir:
 voltar para a sua casa;
 uma casa pertencente ou alugada por 

você ou por um membro da família; 
 um apartamento;
 uma residência comunitária onde não 

mais do que quatro indivíduos não 
relacionados vivam; ou 

 um apartamento com assistência  
domiciliar com áreas de estar, dormir, 
tomar banho e cozinhar separadas, portas 
com fechaduras e outros requisitos.

Que tipo de ajuda posso obter? 
Uma pessoa designada, chamada de 
coordenador de transição, irá ajudá-lo a 
planejar e organizar os serviços dos quais 
você precisará. Você conhecerá as opções 
de serviços domiciliares e comunitários 
disponíveis. Você aprenderá sobre os 
programas das agências estaduais que pode 
usar. Você também será colocado em contato 
com um gerente de caso. O seu gerente de 
caso irá se certificar de que você receba 
os serviços que precisa quando estiver na 
comunidade.


