Dingley to organizacja charytatywna,
szukamy więc stale osób, które pomogą
nam dotrzeć do jak największej liczby
rodzin.

Kim jestesmy?
,

.
Jak mozesz pomóc?

Nasza wizja
Wierzymy, że każde dziecko powinno mieć jak
najlepszy start.

Darowizna: Przekaż nam kwoty
pieniężne lub dary rzeczowe – pozwoli
nam to dalej pomagać dzieciom, które
najbardziej tego potrzebują.

Nasza misja
Naszym celem jest zapewnienie dzieciom
ze szczególnymi potrzebami lub
niepełnosprawnością, w wieku poniżej 5.
roku życia, oraz ich rodzinom wsparcia, które
odmieni ich życie. Cel ten osiągamy oferując
specjalistyczną pomoc w formie nauki przez
zabawę, wsparcie i szkolenia dla rodzin oraz
porady do placówek ogólnodostępnych.

Wyzwanie sportowe: Wspieramy
osoby, które chcą uczestniczyć w
sponsorowanych wydarzeniach
sportowych na rzecz Dingley.

Uznajemy, że naszym obowiązkiem jest dotrzeć
do jak największej liczby dzieci i zapewnić im
wsparcie, które zagwarantuje im jak najlepszy
start w życie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
bliższe informacje na temat tego, jak
można do nas dołączyć i pomóc nam
odmienić życie dzieci ze szczególnymi
potrzebami i ich rodzin.

Kontakt
Telefon do ośrodka w Reading: 01183 277424
Telefon do ośrodka w Wokingham: 0118 9771234
Telefon do ośrodka w Newbury: 01635 552458

Wolontariat: Podziel się z nami swoim
czasem i pomóż w ośrodku, zorganizuj
zbiórkę pieniędzy lub pomóż nam w
czasie dużych imprez.
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„Wierzymy, że każde dziecko powinno
mieć jak najlepszy start”

Dlaczego jesteśmy wyjątkowi?

Nauka przez zabawę
Zajęcia dla dzieci ze szczególnymi
potrzebami odbywają się od poniedziałku
do piątku w godz. 9.15–14.45 (z wyjątkiem
godzin popołudniowych w piątki). Zajęcia
zostały ocenione przez inspektorat
edukacji (Ofsted) jako „znakomite”.
Wsparcie dla rodzin
Słuchamy rodzin w domach lub w naszych
ośrodkach. Zapewniamy wsparcie w czasie
spotkań z innymi specjalistami. Udzielamy
informacji i kierujemy rodziny do innych
organizacji oferujących pomoc.
Edukacja rodzinna
Kursy szkoleniowe, zajęcia świetlicowe
oraz zajęcia łączone z udziałem innych
specjalistów, dzięki którym rodziny mogą
się dowiedzieć więcej na temat tego, jak
najlepiej wspierać rozwój dziecka.
Wsparcie dla placówek
Zespół świadczący usługi doradztwa dla
placówek (Providers Advisory Support
Service, PASS) pomaga placówkom
ogólnodostępnym otoczyć dzieci ze
szczególnymi potrzebami jak najlepszą
opieką.

Możesz zostawić u nas dziecko i
zrobić sobie przerwę, mając pewność,
że jest ono u nas bezpieczne.

•

Posiadamy specjalistyczną wiedzę,
dzięki czemu możemy pomóc
każdemu dziecku osiągnąć jak
najwięcej.

•

Wspieramy dzieci w tym, aby
spróbowały uczęszczać do placówki
ogólnodostępnej i w miarę możliwości
dzieliły godziny edukacji przedszkolnej
między różnymi placówkami.
„Jest to kluczowy element mojego tygodniowego
rozkładu zajęć i byłoby mi bardzo ciężko, gdybym
nie miała możliwości spotkania się z innymi
rodzinami i skorzystania ze wsparcia
pracowników Dingley”.

Na naszych zajęciach dzieci zdobywają nowe
umiejętności i uczą się wiary w siebie.
„Mój synek zrobił ogromne postępy, odkąd zaczął
chodzić na zajęcia do Dingley”.

Nasze wartosci
,

Nasze uslugi

•

•

Dbamy o najwyższy standard we
wszystkim, co robimy, a osiągamy to
przez ciągłą naukę i poszukiwanie pola do
usprawnień.

W jaki sposób możesz skorzystać z
naszych usług?

•

Troszczymy się o siebie nawzajem, o nasze
dzieci i ich rodziny.

Pomagamy rodzinom od chwili narodzin
dziecka do momentu, gdy dziecko ukończy
piąty rok życia i zacznie edukację szkolną.

•

Promujemy rozwój dzieci, rodzin i naszego
personelu w stymulującym środowisku.

•

Mamy podejście całościowe – dzielimy
się zasobami i wiedzą, tak by nasza praca
przynosiła jak najlepsze rezultaty.

•

Dajemy dzieciom i rodzinom możliwość
podejmowania decyzji.

Aby rodzina mogła skorzystać ze
wsparcia Dingley, dziecko nie musi mieć
potwierdzonej diagnozy, a z większości
usług można korzystać bezpłatnie.
Osoby zainteresowane uzyskaniem
pomocy prosimy o kontakt telefoniczny
lub przesłanie wiadomości e-mail do
najbliższego ośrodka.

