
 

 

  

Dane 
kontaktowe 
 
Z usługami informacyjnymi dla rodziny 
Suffolk Family Information Service można 
skontaktować się w poniższy sposób: 
 
Telefonicznie pod numerem:  

0345 60 800 33  
(obowiązują opłaty za połączenia lokalne) 
 
Infolinia czynna od poniedziałku do 
czwartku w godz. 9:00–17:00, w piątek 
w godz. 9:00–16:30. Poza godzinami pracy 
telefony obsługuje automatyczna 
sekretarka. 
 
SMS: 07624 80 10 60  
 
E-mail: childcare.planning@suffolk.gov.uk 
 
Korespondencja na adres: 
Suffolk Family Information Service 
Early Years and Childcare 
Suffolk County Council 
Endeavour House, 8 Russell Road, Ipswich  
IP1 2BX 
 
Podawane dane osobowe i szczegóły 
sytuacji życiowej zachowujemy w ścisłej 
poufności. 

Ulotka dostępna jest w 
następujących językach: 

albański, bengalski, chiński, 
kurdyjski, litewski, pendżabski, 

polski, portugalski, rosyjski, 
rumuński i urdu. 

 

POLSKI 

Usługi 
informacyjne 
dla rodziny  
w Suffolk 

Bezpłatne 
i bezstronne porady 
na temat opieki nad 
dziećmi oraz inne 

usługi dla rodziców 
i opiekunów 

0345 60 800 33 
www.suffolk.gov.uk/family 

mailto:childcare.planning@suffolk.gov.uk


 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Czym są usługi informacyjne dla 
rodziny w Suffolk (FIS)? 

 

Usługi informacyjne dla rodziny 
w Suffolk (Suffolk Family 
Information Service — FIS) to 
bezpłatne i bezstronne porady 
na temat opieki nad dziećmi oraz 
inne usługi dla rodziców 
i opiekunów dzieci i młodzieży 
w wieku 0–19 lat. W przypadku 
dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (SEND) porady 
przysługują do 25. roku życia. 

Zapewniamy pomoc przy 
korzystaniu ze spisu danych 
osobowych wszystkich 
zarejestrowanych w Ofsted osób, 
które świadczą usługi opieki nad 
dziećmi w Suffolk, jak również 
porady przez telefon, e-mail 
i SMS. Ściśle współpracujemy 
z rodzicami, opiekunami 
i pracownikami socjalnymi.  

Opieka nad dzieckiem dla 
każdego 

Nasz spis zawiera dane osobowe 
zarejestrowanych w Ofsted osób, 
które świadczą usługi opieki nad 
dziećmi w wieku 0–14 lat, takich 
jak: 
 
• Opiekunowie i opiekunki do 

dziecka 
• Żłobki i przedszkola 
• Wczesnoszkolne grupy zabaw 
• Przedszkola i żłobki prywatne 
• Świetlice (kluby zapewniające 

śniadanie przed lekcjami 
lub opiekę po lekcjach) 

• Półkolonie 

Oferujemy porady, jak wybrać 
odpowiednią usługę opieki nad 
dzieckiem. Możemy zapewnić 
szczegółową listę osób lokalnie 
świadczących usługi opieki nad 
dziećmi, która będzie zawierała 
poniższe informacje: 
 
• Pełne dane osobowe 

i kontaktowe osób 
zapewniających opiekę nad 
dziećmi 

• Rodzaj opieki 
• Wiek przyjmowanych dzieci 
• Godziny otwarcia 
• Ocenę z inspekcji 

przeprowadzonej przez Ofsted 

Finansowane oferty 
edukacyjne dla dzieci 
w wieku 2, 3 oraz 4 lat 
 
Zapewniamy informacje oraz porady na temat 
finansowania edukacji dzieci w wieku 2 lat, które 
spełniają odpowiednie warunki, oraz w wieku 3–4 
lat. 
Możemy wyjaśnić, kiedy finansowana opieka 
przysługuje dziecku w wieku 3 lat oraz jak 
sprawdzić online, czy przysługuje ona dziecku 
w wieku 2 lat. 
 Spis usług dla rodziny 

(FSD) 
 
Nasza strona internetowa ze spisem usług dla 
rodziny (Families and Community Directory —
FSD) pozwala rodzicom i opiekunom wyszukiwać 
usługi opieki nad dziećmi, organizacje i zajęcia 
dla dzieci na terenie Suffolk. Strona jest 
bezpłatna i nie wymaga logowania. 
 
W spisie można znaleźć informacje na temat: 
 
• Ośrodków opieki nad dziećmi (żłobków, 

przedszkoli, wczesnoszkolnych grup zabaw, 
• opiekunów oraz świetlic) 
• Centrów zdrowia dziecka 
• Zajęć grupowych dla rodziców 
• Grup dla rodziców z małymi dziećmi 
• Klubów młodzieżowych 
• Zajęć rekreacyjnych dla rodziców z dziećmi 
• Organizacji oferujących pomoc dzieciom oraz 

młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (Special Educational Needs and 
Disabilities — SEND) 

 
Zapraszamy na stronę internetową 
www.suffolk.gov.uk/fsd, na której można 
wyszukiwać lokalne ośrodki opieki nad dziećmi 
według słów kluczowych, kategorii i kodu 
pocztowego. 

Dodatkową pomoc 
zapewniamy rodzinom, 
które mają trudności ze 
znalezieniem miejsca w 
żłobku lub przedszkolu. 


