
Godziny otwarcia
Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek: 

Piątek:

Poufność
Staramy się, aby dzieci, 
młodzież, rodzice oraz 
opiekunowie mogli korzystać 
z naszych usług i zasięgać 
informacji przy zachowaniu 
całkowitej poufności. Do 
dzielenia się informacjami z 
osobami trzecimi może dojść 
wyłącznie: 

• po wyrażeniu Twojej zgody

• w przypadku gdy informacje, 
którymi się z nami podzieliłeś/
aś będą wskazywały na to, 
że dziecko/młoda osoba jest 
narażona na ryzyko. 

Bezstronność
Wszelkie udzielane przez nas 
porady mają zawsze bezstronny 
charakter. Oznacza to, że: 

• udzielamy informacji i 
porad w oparciu o prawo i 
rozporządzenia, pozwalając 
Ci samodzielnie podjąć 
ostateczne decyzje 

• nie skłaniamy do zmiany opinii 
lub podjęcia innych działań, 
jak również nie narzucamy  
łasnego zdania

• nie osądzamy i szanujemy 
Twoje decyzje 

Niezależny Zespół udzielający 
wsparcia, informacji i porad 

dla osób posiadających 
specjalne potrzeby edukacyjne 

i niepełnosprawności w 
hrabstwie Hampshire

0808 164 5504
info@hampshiresendiass.co.uk
www.hampshiresendiass.co.uk

Co to jest SEND? 
SEND (Special Educational 
Needs or Disabilities) 
skrót od specjalnych 
potrzeb edukacyjnych oraz 
niepełnosprawności. Organizacja 
ta wspiera dzieci i młodzież, 
które mogą potrzebować 
dodatkowej pomocy, aby 
zrealizować swój potencjał 
oraz osiągać pozytywne 
wyniki w nauce. Dzieci oraz 
młodzież mogą potrzebować 
dodatkowego wsparcia z 
powodu: 

• choroby lub innych potrzeb 
zdrowotnych 

• trudności w uczeniu się jak np. 
dysleksji lub dyspraksji 

• trudności w porozumiewaniu 
się

• trudności w interakcjach 
społecznych

• fizycznej niepełnosprawności 

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 16:00



Czym się zajmujemy?
Chcemy, aby osoby, którym 
pomagamy wiedziały, że mogą 
brać aktywny oraz w pełni 
świadomy udział w swojej 
edukacji lub edukacji swojego 
dziecka. Dlatego udzielamy: 

Informacji: na naszej stronie 
internetowej oraz w mediach 
społecznościowych jak również 
podczas organizowanych przez 
nas wydarzeń oraz spotkań w 
hrabstwie Hampshire. 

Porad: Via our helpline, web chat 
and email services.

Wsparcia: ze strony odpowiednio 
wyszkolonych pracowników lub 
wolontariuszy, telefonicznie, 
przez email lub w bezpośrednim 
kontakcie. 

Dostarczamy informacji, 
porad oraz wsparcia w 

szerokim zakresie, w tym 
również jesteśmy gotowi: 
• wysłuchać Twoich opinii i obaw 

oraz pomóc Ci dowiedzieć się, 
jakie masz wyjścia 

• dostarczyć informacji na 
temat przysługujących Tobie 
lub Twojemu dziecku praw 
dotyczących edukacji, zdrowia 
i opieki .

• wesprzeć Twoje dziecko 
w szkole, przedszkolu i 
placówkach edukacyjnych dla 
dzieci powyżej 16 roku życia 

• udzielić Ci porad w przypadku 
wykluczenia Twojego dziecka 
ze szkoły 

• przygotować Cię do spotkań 
oraz towarzyszyć Ci podczas 
tych spotkań

• wyjaśnić Ci przebieg procesu 
oceny ustawowej prowadzącej 
do uzyskania planu zdrowia i 
opieki (EHCP). 

• udzielić Ci pomocy w kwestii 
sporów, mediacji i apelacji 
do trybunału specjalnych 
potrzeb edukacyjnych i 
niepełnosprawności (SEND). 

Co to jest SENDIASS?
Nasz zespół udziela 
bezpłatnych informacji, 
porad i wsparcia o 
charakterze bezstronnym 
oraz z zachowaniem 
poufności w kwestiach 
dotyczących specjalnych 
potrzeb edukacyjnych lub 
niepełnosprawności dzieci i 
młodzieży. Współpracujemy 
z rodzicami i pomagamy 
dzieciom i młodzieży w wieku 
od 0 do 25 lat w hrabstwie 
Hampshire. 


