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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     
    
Siga-nos no Facebook e no Twitter. 

Uma pequena organização local sem fins lucrativos que faz 
uma grande grande grande grande diferença. 

Amaze Brighton and Hove. Companhia limitada por garantia no Reino Unido número 3818021. Caridade 
registada número 1078094. 

Linha de apoio Amaze: 01273 772289Linha de apoio Amaze: 01273 772289Linha de apoio Amaze: 01273 772289Linha de apoio Amaze: 01273 772289    
De segunda a quinta-feira das 9:30 às 12, terça-
feira das 12 às 17 horas (apenas durante o período 
letivo) e quinta-feira à noite das 17:30 às 20 horas. 

 
Telefone para a nossa linha de apoio no número 
01273 772289 ou peça a um amigo que fala inglês 
ou a um profissional para telefonar em seu nome. 
Poderemos depois arranjar um intérprete para nos 
ajudar a providenciar-lhe apoio adequadamente.  
 
Alternativamente preencha o formulário abaixo e 
envie-o para nós. Nós contatá-lo-emos. 

Sobre nósSobre nósSobre nósSobre nós 

Amaze é uma organização local sem fins lucrativos 
que trabalha com os pais e cuidadores de crianças e 
jovens portadores de deficiência e necessidades 
especiais em Brighton and Hove. Ajudamos os pais a 
obter o melhor para os seus filhos. 
 

Amaze é gerida por um conselho de administração 
composto por pais e profissionais, e tem uma 
pequena equipa de funcionários remunerados a 
tempo-parcial e cerca de 30 voluntários 
devidamente formados. Os nossos voluntários, 
muitos pais de crianças com necessidades 
especiais, têm um papel crucial na nossa 
organização. Se gostaria de obter mais informação 
sobre oportunidades de voluntariado em Amaze, por 
favor contate-nos. Deixe uma mensagem na nossa 
linha de apoio. 
 

Amaze obtém financiamento da Câmara Municipal e 
serviço de saúde local, assim como de associações 
de beneficência e através de angariação de fundos. 
Se quiser fazer uma doação a Amaze, por favor 
telefone para a nossa linha de apoio ou clique na 
hiperligação na página principal do nosso website. 

Nome:  ____________________________ 

  
 

Endereço : ____________________________ 
 

 

 ____________________________ 

 
 

Telefone:  ____________________________ 
 
 
Envie este formulário para :   

Portuguese 



Linha de apoio de AmazeLinha de apoio de AmazeLinha de apoio de AmazeLinha de apoio de Amaze    
A “porta de entrada” para os nossos serviços, a linha de 
apoio, providencia aconselhamento sobre temas 
incluindo subsídios, saúde, lazer e cuidado social. Está 
aberta de segunda a quinta-feira das 9:30 às 12, terça-
feira das 12 às 17 horas (apenas durante o período 
letivo) e quinta-feira à noite das 17:30 às 20 horas. Deixe 
uma mensagem no nosso correio de voz e nós telefonar-
lhe-emos. 
 

Ajuda com DLAAjuda com DLAAjuda com DLAAjuda com DLA    
O nosso Projecto DLA - Disability Living Allowance (Projeto 
Subsídio de Subsistência para Deficientes) providencia 
aconselhamento e ajuda prática para efetuar o 
requerimento de DLA e outros subsídios relacionados. 
 

Ajuda na educaçãoAjuda na educaçãoAjuda na educaçãoAjuda na educação    
O Independent Parental Supporter Project - IPS (Projecto 
de Amaze de Apoio Independente aos Pais) ajuda os pais 
a obter o apoio correto na pré-escola, escolas e ensino 
recorrente. 
 

The Compass e o cartão CompassThe Compass e o cartão CompassThe Compass e o cartão CompassThe Compass e o cartão Compass    
Amaze administra The Compass, o registo de crianças 
portadoras de deficiência com necessidades especiais 
significativas entre os 0 e os 19 anos de idade na cidade. 
Os dados do The Compass ajudam a planear os serviços 
locais e todas as crianças no registo The Compass têm 
um Compass Card, um cartão gratuito de incentivo ao 
lazer que dá descontos e ofertas especiais em toda  
a cidade. 

Planear a vida adultaPlanear a vida adultaPlanear a vida adultaPlanear a vida adulta    
Providenciamos apoio aos pais de adolescentes 
através do nosso Projeto de Transição (Transition 
Project), incluindo sessões de informação e 
confraternizações para pais. 
 

Informação correta na altura corretaInformação correta na altura corretaInformação correta na altura corretaInformação correta na altura correta    
Amaze produz uma variedade de informação, 
incluindo dois manuais, uma gama de fichas 
informativas, um boletim informativo semestral e um 
boletim informativo electrónico regularmente. 
Também temos um website e comunicamos através 
do Facebook e do Twitter. Para mais informação 
telefone para a linha de apoio ou visite 
www.amazebrighton.org.uk 
 

DarDarDarDar----lhe vozlhe vozlhe vozlhe voz    
Estamos empenhados em ajudar os pais a 
influenciar os serviços locais e a elaboração de 
políticas. Participamos em muitas iniciativas de 
consultas e apoiamos os pais para que participem. 
Amaze apoia PaCC - Parent Carers Council (Conselho 
de Pais Cuidadores), que tem uma voz cada vez mais 
importante na tomada de decisões locais e tem sede 
em Amaze. 

Cursos e workshops de AmazeCursos e workshops de AmazeCursos e workshops de AmazeCursos e workshops de Amaze    
Os nossos cursos e workshops gratuitos – sobre 
temas desde assuntos financeiros, lidar com o 
comportamento dos adolescentes e lidar com o 
stress – providenciam ajuda prática para os desafios 
adicionais que os pais podem enfrentar ao educar 
uma criança portadora de deficiência ou 
necessidades especiais. Amaze também pode 
providenciar formação para profissionais através de 
ART - Amaze Research and Training (Investigação e 
Formação de Amaze). 


