
• Lokalna Oferta dostępna w Dudley i sposób, w jaki można ją wykorzystać dla 
uzyskania wsparcia 

• Więcej informacji o sprawności umysłowej i podejmowaniu decyzji 

• Reprezentacja prawna 
 

Co SENDIASS może zrobić dla Ciebie? 
 

• Wyjaśnić informacje w sposób, który pozwoli Ci je zrozumieć 

• Uczestniczyć razem z Tobą w spotkaniach 

• Pisać pisma w Twoim imieniu i pomagać w wypełnianiu formularzy 

• Zaoferować dostęp do wsparcia, jeżeli jesteś na etapie oceny potrzeb z zakresu 
edukacji, zdrowia i opieki (EHC) 

• Zapewnić pomoc w trudnej sytuacji oraz doradztwo w zakresie skarg 

dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych i/lub niepełnosprawności, 

włącznie z kwestiami związanymi z Twoim zdrowiem i opieką społeczną 
 

Czy możesz skontaktować się z SENDIASS Dudley samodzielnie? 
 

Często pracujemy wspólnie z rodzicami, dziećmi i młodymi ludźmi, ale jesteśmy 

w stanie świadczyć również oddzielne usługi dla dzieci i młodych ludzi. 

• Możesz skontaktować się z nami samodzielnie korzystając z danych 

kontaktowych podanych poniżej. Możemy zaoferować Ci informacje, doradztwo 

lub wsparcie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub zorganizować 

spotkanie z Tobą. Możesz również poprosić inną osobę, np. rodziców lub 

opiekuna, aby skontaktowali się z SENDIASS w Twoim imieniu 

• Oczywiście możesz również przyprowadzić ze sobą na spotkanie rodzica, 

opiekuna lub adwokata 
 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: 
 

Informacje, doradztwo i wsparcie świadczone przez ośrodek SEND w Dudley 

Saltwells Education Centre, Bowling Green Road, 

Netherton, Dudley DY2 9LY 
 

Korzystamy z automatycznej sekretarki. Zostaw wiadomość, a my oddzwonimy 

do Ciebie.  

Telefon: 01384 817373 

E-mail: dudley.sendiass@dudley.gov.uk 

Strona www: www.dudley.gov.uk/dudleysendiass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dzieci i młodzi ludzie 
Ośrodek informacji, doradztwa i wsparcia w 

zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i 

niepełnosprawności w Dudley (SENDIASS) 
 

Zapewniamy informacje dla dzieci i młodych ludzi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi lub niepełnosprawnością 
 

• Dziecko to osoba podlegająca obowiązkowi szkolnemu. Obowiązek 

szkolny kończy się z upływem ostatniego dnia semestru letniego w roku, w 

którym dziecko kończy 16 lat 

• Młody człowiek to osoba, która nie podlega obowiązkowi szkolnemu, ale 
nie ukończyła 25 roku życia 

 

• Bezpłatnie • Bezstronnie • Poufnie



Ustawa o dzieciach i rodzinach z 2014 roku 

wprowadziła zmiany w zakresie wsparcia 

dostępnego dla niektórych dzieci, młodych 

ludzi oraz ich rodzin. 
 

Ośrodek SENDIASS w Dudley zapewnia 

doradztwo na rzecz rodziców i opiekunów 

oraz dzieci i młodych ludzi, oddzielnie lub 

wspólnie, aż do 25 roku życia. 
 

Dziecko lub młody człowiek może mieć 

specjalne potrzeby edukacyjne, jeżeli: 
 

• Nauka przychodzi mu trudniej, niż innym 

osobom w jego wieku 
 

• Napotyka przeszkody, które utrudniają mu 

uczęszczanie do szkoły lub na uczelnię 
 

• Potrzebuje dodatkowego lub innego 

rodzaju wsparcia w nauce 
 

Dziecko lub młody człowiek z 

niepełnosprawnościami 
 

• Może mieć problemy ze zdrowiem 
 

• Wykonywanie różnych zadań przychodzi 

mu trudniej, niż innym osobom 
 

W miarę rozwoju i coraz intensywniejszego 

formowania się własnych poglądów młodzi 

ludzie powinni być coraz bardziej 

zaangażowani w podejmowanie decyzji 

dotyczących ich własnej przyszłości. 
 

Po ukończeniu wieku związanego z 
obowiązkiem szkolnym prawo do składania 
wniosków i podejmowania decyzji 
dotyczących specjalnych potrzeb 
edukacyjnych i/lub niepełnosprawności 
dotyczy raczej bezpośrednio samej osoby 
zainteresowanej, niż jej rodziców. 

Rodzice lub inni członkowie rodziny mogą nadal wspierać młodego człowieka 
w podejmowaniu decyzji lub działać w ich imieniu pod warunkiem, że młody człowiek jest 
zadowolony z takiego stanu rzeczy i w zdecydowanej większości przypadków jest bardzo 
prawdopodobne, że rodzice będą nadal mocno zaangażowani. 

• Czasami niektórzy młodzi ludzie nie będą zdolni do podejmowania decyzji. Nazywa się 

to niepełną zdolnością, a osoby takie mogą wymagać oceny sprawności umysłowej. 

• Jeżeli nie ukończyłeś/ukończyłaś 16 lat, Twoi rodzice mogą być najważniejszymi 

osobami podejmującymi decyzje dotyczące Twojego życia, ale powinni pytać Cię o 

opinię dotyczącą zakresu wsparcia, jakiego potrzebujesz oraz tego, co 

chciałbyś/chciałabyś robić w przyszłości. Możesz potrzebować wsparcia w tym 

zakresie, a ośrodek SENDIASS w Dudley może zaoferować Ci takie wsparcie. 
 

Czym zajmuje się ośrodek SENDIASS? 

Na podstawie przepisów prawa zapewniamy informacje, doradztwo i wsparcie w 

zakresie przepisów prawa dotyczących edukacji osób niepełnosprawnych lub 

mających specjalne potrzeby edukacyjne. 

Zagadnienia, którymi zajmuje się nasz ośrodek dotyczą edukacji, zdrowia i opieki 
społecznej 
Jesteśmy tutaj po to, aby słuchać i służyć Ci pomocą, ale jeżeli SENDIASS nie może 
zapewnić Ci jakiejś pomocy, zrobimy co w naszej mocy, aby znaleźć inne miejsce lub 
organizację, która może Ci pomóc. 

− Ośrodek SENDIASS jest bezstronny 

Oznacza to, że nie powiemy Ci co masz robić. Zapewnimy Ci uczciwe i przejrzyste 

informacje tak, abyś mógł/mogła samodzielnie dokonać własnych wyborów. 

− Ośrodek SENDIASS zapewnia poufność 

Oznacza to, że wszelkie rozmowy lub spotkania będą miały charakter prywatny i 

nie będziemy rozmawiać o żadnych sprawach z innymi osobami, jeżeli nie 

wyrazisz na to zgody. Powyższa zasada nie znajduje zastosowania, gdy istnieje 

groźba wyrządzenia komuś krzywdy. 
 

  Jaki rodzaj informacji i doradztwa możesz otrzymać? 
 

• Wyjaśnienie wsparcia, jakie szkoła lub uczelnia może zaoferować 
uczniowi/studentowi 
• Wsparcie w ubieganiu się o przeprowadzenie oceny dotyczącej edukacji, zdrowia i 
opieki 
• Doradztwo po otrzymaniu projektu planu z zakresu edukacji, zdrowia i opieki (planu 
EHC) 
• Pomoc, jeżeli nie zgadzasz się z zapisami swojego planu EHC 
• Doradztwo w zakresie skarg dotyczących spraw SEND, włącznie ze wsparciem w 

odwołaniu się do trybunału ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i 
niepełnosprawności 

• Pomoc w zrozumieniu mediacji 

• Osobiste budżety 


