
 

 

  Zdrowy start, lepsza przyszłość we współpracy z 
 

 

„Lepszy start” z HENRY 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Lub zadzwoń pod numer 020 8496 5223 
Chętnie poinformujemy o lokalnie dostępnym wsparciu 

Każdy rodzic pragnie jak najlepszego startu dla swojego dziecka, ale czasem 

wszechobecne porady utrudniają podjęcie właściwych decyzji, zwłaszcza w 

pierwszych lata życia dziecka. Pomocą służy program „Lepszy start”, w 

ramach którego oferujemy wsparcie w zakresie karmienia niemowląt 

(piersią i butelką), zdrowego żywienia i aktywności, higieny jamy ustnej oraz 

rozwoju mowy i języka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przyjdź na darmową sesję 
albo 
Więcej szczegółów 

wewnątrz broszury 

„Lepszy start” i HENRY wspierają rodziców dzieci w 
wieku 0-5 lat 

w Waltham Forest w zakresie: 

 
 Karmienia niemowląt (piersią, butelką, karmienia mieszanego) 

 Zdrowego odżywiania i aktywności  

 Higieny jamy ustnej 

 Mowy i języka 

Zajęcia i infolinia w języku angielskim, o ile 

nie określono inaczej 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej: 

Biuro HENRY: 020 8496 5223 wfsupport@henry.org.uk 

@WFHENRYHealth     www.henry.org.uk/walthamforest 
 

 

Albo odwiedź lokalne Children & Family Centre, aby 

dowiedzieć się więcej 

mailto:wfsupport@henry.org.uk
http://www.henry.org.uk/walthamforest


Wskazówki dla rodziców 
Rodzice mogą stymulować rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych 

swoich dzieci w domu na wiele różnych sposobów. 

 Wspólne czytanie 
 

 Częste rozmowy w ciągu dnia 

– np. opowiadanie dziecku 

o wykonywanych czynnościach 
podczas ubierania 

 

 Wspólne spędzanie czasu bez 

telewizora, radia i telefonu 

 Rozmawianie o otoczeniu 

podczas spacerów 

 

ą ą ą

Instruktorzy karmienia niemowlą t oferują  indywidualne zaję cia 
praktyczne oraz wsparcie emocjonalne dla rodziców w zakresie 
karmienia piersią , butelką  i karmienia mieszanego oraz 
wprowadzania pokarmów stał ych. Każ dego tygodnia w Waltham 
Forest odbywa się  osiem sesji szkoleniowych. Aktualny harmonogram 
zaję ć  jest dostę pny na stronie 
www.henry.org.uk/walthamforest 

 

Informacje szczegółowe 

Instruktorzy karmienia niemowląt w Waltham Forest, 020 8496 
5222 

Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 

Lokalni doradcy-ochotnicy w zakresie karmienia piersią: 

(w godzinach 8:00 - 22:00):  

Kate 020 8520 4753 

Elaine 07908 962 272 

Elizabeth 020 8527 6625 

Andrea 07812 988 926 (13:00-15:00 w dni powszednie) 

Krajowe infolinie ds. karmienia niemowląt: 

przełączają do brytyjskiego doradcy ds. karmienia piersią 

National Childbirth Trust: 0300 330 0700, wybierz 1 

(codziennie od 8:00 do 24:00) 
 

La Leche League: 0345 120 2918 (całodobowo) 
Krajowa infolinia ds. karmienia piersią 0300 100 0212 
(9:30-21:30) (po angielsku, walijsku i polsku) 

TAMBA (dla rodziców bliźniąt i wieloraczków) 
Wyślij e-mail z prośbą o kontakt w sprawie wsparcia dla rodziców 
bliźniąt/wieloraczków 
tambabreastfeeding@gmail.com 

Zdrowe zęby od najmłodszych lat 
Podaruj dziecku zdrowy uśmiech! Czy wiesz, że na pierwszą 
wizytę do dentysty należy wybrać się po wyrżnięciu pierwszego 
zęba (około pierwszych urodzin dziecka)? Lokalne centrum 
familijne dysponuje listą dentystów przyjmujących najmłodszych 
pacjentów. Możesz także zarezerwować bezpłatną wizytę 
kontrolną dla dzieci do 5 r.ż., która odbywa się w przyjemnej 
atmosferze w centrach. Jeśli Twoje dziecko nigdy nie było u 
dentysty lub miało długą przerwę, czas to zmienić. Zadbaj o zęby 
swojego dziecka i dowiedz się więcej o wizytach kontrolnych w 
Twojej okolicy, dzwoniąc pod numer 020 8496 5223. 

 

Zdrowe, aktywne dzieci 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące żywienia i aktywności 
swojego dziecka do 5 r.ż., weź udział w naszych darmowych sesjach, 
podczas których otrzymasz konstruktywne rady od dietetyka lub 
specjalisty ds. żywienia. Aktualny 
harmonogram sesji znajdziesz na stronie 
www.henry.org.uk/walthamforest 

Mowa, język i komunikacja 
Jeśli niepokoisz się rozwojem mowy i języka swojego dziecka, weź  udział  
w darmowej sesji dla dzieci do 5 r.ż ., prowadzonej przez profesjonalnych 
logopedów. Aktualny harmonogram zaję ć  jest dostę pny na stronie 

www.henry.org.uk/walthamforest 

Wspólne posiłki i rozmowy 

przy stole 



„Personel okazał się bardzo 
pomocny. 

Dziękuję za porady, które 

niesamowicie pomogły naszej 

rodzinie”. 

http://www.henry.org.uk/walthamforest
mailto:tambabreastfeeding@gmail.com
http://www.henry.org.uk/walthamforest
http://www.henry.org.uk/walthamforest

