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AmazeAmazeAmazeAmaze    
Community Base 
113 Queens Road  
Brighton BN1 3XG  
  
Tel: 01273 772289 
 
Email: info@amazebrighton.org.uk 
 
www.amazebrighton.org.uk www.amazebrighton.org.uk www.amazebrighton.org.uk www.amazebrighton.org.uk     
    

Informacje na temat naszej organizacji  Informacje na temat naszej organizacji  Informacje na temat naszej organizacji  Informacje na temat naszej organizacji      
Amaze jest lokalną organizacją charytatywną, która 
pracuje z rodzicami i opiekunami niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży oraz dzieci i młodzieży specjalnej 
troski z Brighton i Hove. Pomagamy rodzicom w 
uzyskaniu najlepszych z dostępnych możliwości 
rozwoju dla swoich dzieci. 
 
Organizacja Amaze jest prowadzona przez członków 
zarządu złożonego z rodziców i specjalistów. Pracuje 
w niej mały zespół osób w niepełnym wymiarze 
godzin i około 30 przeszkolonych wolontariuszy. Nasi 
wolontariusze, często rodzice dzieci ze specjalnymi 
potrzebami, odgrywają decydującą rolę w naszej 
organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej 
na temat możliwości pracy charytatywnej w Amaze 
prosimy o kontakt z nami. Wystarczy zostawić 
wiadomość pod numerem naszego telefonu zaufania.   
 
Amaze otrzymuje środki finansowe zarówno od 
lokalnych władz samorządowych, jak i służby zdrowia 
oraz fundacji na cele charytatywne. Posiadamy 
również fundusze zbierane przez nas samych. Jeśli 
chcesz złożyć datek na rzecz Amaze zadzwoń na nasz 
telefon zaufania lub skorzystaj z linku na naszej 
witrynie internetowej.     

Niewielka lokalna organizacja charytatywna, która 
przyczynia się do wprowadzania dużych zmian   

Amaze Brighton i Hove.  Spółka w UK z ograniczoną odpowiedzialnością nr: 3818021 Zarejestrowana Organizacja 
Charytatywna nr: 1078094 

Telefon zaufaniaTelefon zaufaniaTelefon zaufaniaTelefon zaufania Amaze: 01273 772289Amaze: 01273 772289Amaze: 01273 772289Amaze: 01273 772289    
    
Poniedziałek do czwartku: 9.30 - 12.00 i w czwartek 
wieczorem 17.30 - 20.00, wtorek: 12.00 - 17.00 (za 
wyjątkiem ferii i wakacji szkolnych)  
    
Zadzwoń na nasz telefon zaufania 01273 772289 
albo poproś znajomą osobę mówiącą po angielsku 
lub zwróć się do jednej z osób profesjonalnych, aby 
zadzwonili do nas w Twoim imieniu. Możemy 
wówczas umówić tłumacza, aby pomógł nam w 
zapewnieniu Ci odpowiedniego wsparcia.   
Możesz ewentualnie wypełnić zamieszczony poniżej 
formularz i wysłać go do nas. Po jego otrzymaniu 
skontaktujemy się z Tobą.  

Imię i  

nazwisko:  _________________________ 

  
 

Adres:     ____________________________ 

 

 

 ____________________________ 

 
 

Tel:  ____________________________ 

 
 
Wyślij ten formularz na adres:    

Polish 



Telefon zaufania Amaze Telefon zaufania Amaze Telefon zaufania Amaze Telefon zaufania Amaze     
„„„„Frontowymi drzwiami” do naszych usług jest telefon 
zaufania, przez który zapewniane są porady na temat 
zasiłków, edukacji, zdrowia, wypoczynku oraz opieki 
społecznej. Telefon czynny jest od poniedziałku do 
czwartku: 9.30 - 12.00 oraz w czwartek wieczorem 
17.30 - 20.00 i wtorek: 12.00 - 17.00 (za wyjątkiem 
ferii i wakacji szkolnych). Zostaw wiadomość na 
automatycznej sekretarce,  a my skontaktujemy  
się z Tobą.  
 

Pomoc w ubieganiu się o przyznanie Zasiłku Pomoc w ubieganiu się o przyznanie Zasiłku Pomoc w ubieganiu się o przyznanie Zasiłku Pomoc w ubieganiu się o przyznanie Zasiłku 
dla Osób Niepełnosprawnych   dla Osób Niepełnosprawnych   dla Osób Niepełnosprawnych   dla Osób Niepełnosprawnych       
W zakresie prowadzonego przez nas Projektu 
dotyczącego Zasiłku dla Osób Niepełnosprawnych 
(Disability Living Allowance – DLA) zapewniane są 
porady i pomoc w wypełnianiu formularzy podania o 
ten zasiłek lub inne związane z nim zasiłki.  
 

Pomoc dotycząca edukacjiPomoc dotycząca edukacjiPomoc dotycząca edukacjiPomoc dotycząca edukacji    
W ramach Projektu „Niezależne Wsparcie dla 
Rodziców” (Independent Parental Supporter - IPS) 
można uzyskać odpowiednią pomoc dotyczącą 
edukacji przedszkolnej, szkolnej oraz dalszego 
kształcenia.  
 

Program i karta rekreacyjna „Compass”Program i karta rekreacyjna „Compass”Program i karta rekreacyjna „Compass”Program i karta rekreacyjna „Compass”    
Amaze prowadzi Program „Compass”, który jest 
miejską bazą danych dzieci w wieku 0 – 19 lat ze 
znaczącą niepełnosprawnością. Baza ta jest 
pomocna w organizowaniu lokalnych usług. 
Wszystkie dzieci znajdujące się w naszym rejestrze 
otrzymują bezpłatnie motywacyjną kartę rekreacyjną, 
która upoważnia je do otrzymywania zniżek i 
specjalnych ofert w ośrodkach rekreacyjnych na 
terenie całego miasta. 

Kursy i warsztaty prowadzone przez Amaze Kursy i warsztaty prowadzone przez Amaze Kursy i warsztaty prowadzone przez Amaze Kursy i warsztaty prowadzone przez Amaze     
Prowadzone przez nas bezpłatne kursy i warsztaty – 
dotyczące między innymi tematów pieniędzy, 
umiejętności postępowania z zachowaniem 
nastolatków oraz radzenia sobie ze stresem - 
zapewniają praktyczną pomoc w dodatkowych 
wyzwaniach, które napotykają rodzice w 
wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych lub dzieci 
specjalnej troski. W ramach programu „Badania i 
Szkolenia” (Amaze Research and Training - ART) 
Amaze może również zapewnić szkolenie dla osób 
profesjonalnie pracujących z dziećmi.  

 

 

Planowanie dorosłego życia Planowanie dorosłego życia Planowanie dorosłego życia Planowanie dorosłego życia  
W ramach naszego „Projektu 
Przejściowego” (Transition Project) zapewniamy 
wsparcie dla rodziców nastolatków przez 
organizowanie m.in. spotkań informacyjnych oraz 
konsolidacyjnych spotkań rodziców. 
 

Właściwe informacje, odpowiedni czas Właściwe informacje, odpowiedni czas Właściwe informacje, odpowiedni czas Właściwe informacje, odpowiedni czas     
Amaze opracowuje i wydaje wiele informacji, 
wliczając w to dwa poradniki, różne arkusze 
informacyjne, biuletyn semestralny oraz regularny 
biuletyn internetowy. Posiadamy również własną 
witrynę internetową i kontaktujemy się też przez 
Facebook i Twitter. Jeśli chcesz uzyskać więcej 
informacji zadzwoń pod numer naszego telefonu 
zaufania lub odwiedź nas na naszej witrynie 
internetowej www.amazebrighton.org.ukwww.amazebrighton.org.ukwww.amazebrighton.org.ukwww.amazebrighton.org.uk                 
 

Możliwość wypowiedzenia się Możliwość wypowiedzenia się Możliwość wypowiedzenia się Możliwość wypowiedzenia się     
Jesteśmy zaangażowani w udzielanie pomocy 
rodzicom, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie 
lokalnych usług i podejmowanie decyzji. Bierzemy 
udział w wielu inicjatywach konsultacyjnych i 
wspieramy rodziców, którzy też chcą brać w nich 
udział. Amaze wspiera Radę Rodziców i Opiekunów 
(Parent Carers’ Council - PaCC), która ma coraz 
ważniejszy wpływ na podejmowanie lokalnych decyzji. 
Siedzibą Rady jest Amaze.  


