
Dane kontaktowe Jak możesz uzyskać dostęp do usług? Północno-wschodnie 

Lincolnshire 

 

 
 

Aby uzyskać dostęp do naszych usług, 
należy złożyć druk skierowania, który 
wypełnia(ją): 

 

▪ Młodzież (do 25 lat) 

▪ Rodzice/opiekunowie 

▪ Specjaliści (za zgodą rodziców lub 
młodej osoby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napisz do nas na adres: 

SENDIASS 
11 Dudley Street 
Grimsby 
North East Lincolnshire 
DN31 2AW 

Zadzwoń do nas pod numer: 

01472 355365 

Napisz do nas na adres: 

nelincs@barnardos.org.uk 

Odwiedź naszą stronę 

internetową:  

www.barnardos.org.uk/ 
nelsendiass  

 
We współpracy z 

 

 

 

 

 

 
 

 
www.barnardos.org.uk 

Biuro Główne, Tanners Lane, 
Barkingside, Ilford, Essex IG6 
1QG 

Nr tel.: 020 8550 8822, 
nr faksu: 020 8550 
8822 

Nr wpisu Barnardo's do rejestru 
organizacji charytatywnych: 216250 i 
SC037605 

SENDIASS Dzieci i młodzież o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych 
i/lub niepełnosprawne 

 

 

 

 

 
 

 

 
Świadczenie poufnych i bezstronnych usług 
wsparcia oraz porad dla rodziców, opiekunów, 
dzieci i młodzieży (do 25 roku życia) w związku ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 
niepełnosprawnością 

mailto:nelincs@barnardos.org.uk
http://www.barnardos.org.uk/
http://www.barnardos.org.uk/


Kim 

jesteśmy? 

Nasze usługi Pomożemy Ci: 
 

 

SENDIASS w północno-wschodnim 
Lincolnshire zapewnia usługi, które: 

 

▪ Stanowią wsparcie dla 
rodziców/opiekunów dziecka ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i/lub niepełnosprawnością 

 

▪ Stanowią wsparcie dla dzieci/młodzieży 
(do 25 roku życia) ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i/lub 
niepełnosprawnością pragnących 
samodzielnie korzystać ze świadczonych 
usług 

 

▪ Są bezstronne, poufne, bezpłatne i 
łatwo dostępne – na wyciągnięcie 
ręki 

 

SENDIASS w północno-wschodnim 
Lincolnshire było oficjalnie znane jako 
„Parent Partnership Service (PPS)”. Od 1 
września 2014 r. każda placówka PPS 
działająca jako jednostka władz lokalnych 
została przekształcona w organ świadczący 
usługi informacyjne, doradcze i pomocowe. 

 

Działania SENDIASS w północno-
wschodnim Lincolnshire zlecono 
organizacji Barnardo's. Są one 
współfinansowane przez Barnardo's i 
samorząd terytorialny hrabstwia 
Lincolnshire. 

 

Jako organizacja Barnardo's cenimy 
niezależny charakter naszej pracy. Zawsze 
stawiamy dzieci i młodzież na pierwszym 
miejscu, biorąc pod uwagę ich poglądy 
zawsze, kiedy to możliwe. 

SENDIASS w północno-wschodnim 
Lincolnshire zapewnia: 

 
▪ Dostęp do infolinii – 01472 

355365 
 

▪ Informacje i wsparcie dla rodziców, 
opiekunów, dzieci i młodzieży 

 

▪ Wsparcie dla szkół w zakresie rozwijania 
pozytywnych relacji z rodzicami 

▪ Informacje pisemne, dostępne również online 

▪ Sesje informacyjne dla rodziców i 
opiekunów 

 

▪ Porady i wsparcie w zakresie przyjęć do szkół i 
odwołań 

 

▪ Szkolenia dla profesjonalnej kadry i dyrektorów 
szkół 

 

▪ Informacje na temat ocen i planów dotyczących 
edukacji, zdrowia i opieki 

▪ Informacje na temat lokalnych inicjatyw 

▪ Wysłuchując Twoich opinii i obaw 
 

▪ Współpracując z Tobą w celu 
sprawdzania dostępnych opcji 

 

▪ Zapewniając przygotowanie i wsparcie 
dla Ciebie podczas spotkań 

 

▪ Zdobyć pewność siebie w wyrażaniu 
swoich poglądów 

▪ Poradzić sobie z formularzami, listami i 

raportami 

▪ Poznać swoje prawa w zakresie 
specjalnych potrzeb edukacyjnych 
i/lub niepełnosprawności 

 

▪ Współpracować ze szkołami i władzami 
lokalnymi w celu budowania 
pozytywnych relacji 

▪ Lepiej rozumieć  fachowy język 

▪ Podejmować świadome decyzje 

 

 

 

 
Jeśli nie będziemy w stanie pomóc, dołożymy 
wszelkich starań, aby przekazać Ci informacje na 
temat innych grup lub organizacji lub 
skontaktować się z nimi w sprawie pomocy. 

Określamy to mianem wskazywania drogi.  


