
Infolinia – informacje,
porady i wsparcie

9.30 – 16.30
Od poniedziałku do piątku
(poczta głosowa w pozostałych
dniach i godzinach)

0117 989 7725

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania 
niniejszej ulotki w wersji drukowanej 
alfabetem Braille’a, dużą czcionką lub w 
innym języku.

Można także skontaktować się z 
nami, wypełniając formularz na 
naszej stronie internetowej:

Nasz adres e-mail:

www.sendandyou.org.uk

support@sendandyou.org.uk

Nasza siedziba:
3rd Floor, Royal Oak House, 
Royal Oak Avenue, Bristol, BS1 4GB

Organizacja zarejestrowana w Anglii i Walii jako SEND and 
You. Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości 
gwarancji nr 3905996 Organizacja dobroczynna nr 1079761

Jesteśmy źródłem informacji, 
porad i wsparcia w zakresie 

specjalnych potrzeb edukacyjnych i 
niepełnosprawności dla mieszkańców 

Bristolu, North Somerset i South 
Gloucestershire.

www.sendandyou.org.ukwww.sendandyou.org.uk

Czy masz mniej niż 25 lat?

Czy masz niepełnosprawność lub 
potrzebujesz dodatkowej pomocy 
w nauce?

Czy mieszkasz w Bristolu, 
North Somerset lub South 
Gloucestershire?

Jeżeli tak, to możemy pomóc ci w:

• Zrozumieniu twoich praw 
w zakresie nauki I kształcenia 
zawodowego 
• Uzyskaniu potrzebnej pomocy
• Zapewnieniu, że twoje zdanie 
będzie się liczyć

Jeżeli chcesz, aby skontaktował 
się z nami Twój rodzic lub opiekun, 
potrzebujemy do tego Twojej zgody. 
Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej:



Organizacja Supportive Parents udziela
informacji, porad i wsparcia w zakresie
specjalnych potrzeb informacyjnych i
niepełnosprawności w Bristolu, North
Somerset i South Gloucestershire.

Jesteśmy źródłem bezpłatnych, poufnych
i bezstronnych porad dla dzieci, młodzieży
i rodziców na temat specjalnych potrzeb
edukacyjnych i niepełnosprawności.

Dbamy o to, aby opinie i doświadczenia
dzieci, młodzieży i rodziców były podstawą
tworzenia polityk oraz praktyki. Zwiększamy
świadomość problematyki, procesów i
procedur dotyczących specjalnych potrzeb
edukacyjnych i niepełnosprawności.

Propagujemy i utrzymujemy skuteczną
współpracę między dziećmi i młodzieżą,
rodzicami i opiekunami, osobami zawodowo
zaangażowanymi w pracę z nimi, lokalnymi
władzami i służbą zdrowia. Osoby zaangażowane
zawodowo mogą korzystać z usług organizacji,
aby pogłębiać wiedzę na temat specjalnych
potrzeb edukacyjnych i niepełnosprawności,
lokalnych problemów oraz uczestnictwa.

www.sendandyou.org.uk

Wsparcie telefoniczne
Nasi przeszkoleni doradcy służą poradą 
w godzinach między 9.30 a 16.30 od 
poniedziałku do piątku. W pozostałych 
dniach i godzinach można zostawić nam 
wiadomość, a my jak najszybciej na nią 
odpowiemy.

Dokumenty
Możemy pomóc z dokumentami 
potrzebnymi podczas spotkań, czytaniem 
pism i opinii oraz odpowiadaniem na 
nie, ocenami ustawowymi, udzielaniem 
pisemnych odpowiedzi, przeglądami i 
tworzeniem planów.

Wsparcie podczas spotkań i osobiste
Udzielamy wsparcia podczas 
przygotowań do spotkań z 
przedstawicielami szkół, przedszkoli i 
koledżów. Możemy zapewnić pomoc 
podczas spotkań. Oferujemy wizyty w 
naszych biurach lub w innych miejscach.

Grupy wsparcia/Spotkania informacyjne
Organizujemy lokalne spotkania grup 
wsparcia i informacyjne. Informacje 
na temat terminów i miejsc spotkań 
podajemy na naszej stronie internetowej, 
na Facebooku i Twitterze. Można także 
zadzwonić pod numer naszej infolinii lub 
poprosić placówkę edukacyjną dziecka o 
informacje.

Okresowy biuletyn informacyjny
Zawiera informacje lokalne i krajowe na
temat specjalnych potrzeb edukacyjnych i
niepełnosprawności. Dostępny na naszej
stronie internetowej.

Kursy/Warsztaty
Prowadzimy bezpłatne kursy i 
warsztaty na temat specjalnych potrzeb 
edukacyjnych i niepełnosprawności dla 
młodzieży i rodziców/opiekunów. 

Celem kursów jest przedstawienie 
ogólnych informacji na temat 
istotnych polityk oraz dokładnych 
danych związanych ze świadczeniami 
dotyczącymi specjalnych potrzeb 
edukacyjnych i niepełnosprawności.

Szkolimy także koordynatorów ds. 
specjalnych potrzeb edukacyjnych 
(SENCO), zarządców szkół, psychologów 
edukacyjnych w trakcie kształcenia itp.

Strona internetowa
Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej 
organizacji i uzyskać więcej informacji, 
porad i wsparcia:
www.sendandyou.co.uk

Nasza oferta
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