
Jak uzyskać dostęp do 
naszej usługi

Nasza usługa jest darmowa i dostępna dla 
wszystkich mieszkańców Merton, którzy 
ukończyli 18 rok życia, jak również dla ich 
rodzin i opiekunów.

Można przyjść do nas osobiście lub 
skontaktować się telefonicznie. W Państwa 
imieniu może również wystąpić pracownik 
oferujący wsparcie mieszkaniowe, pracownik 
społeczny lub pielęgniarka.

Będą Państwo mogli porozmawiać z jednym 
z naszych zespołów, który pomoże Państwu 
zdecydować, która z usług najlepiej spełni 
Państwa potrzeby.

Po ocenie Państwa potrzeb nasz zespół 
pomoże Państwu w stworzeniu planu opieki. 
W sposób regularny będziemy oceniać 
i dopasowywać Państwa plan opieki i 
leczenia, aby mieć pewność, że zawsze 
otrzymują Państwo odpowiednie wsparcie w 
odpowiednim czasie.

Oferujemy także usługi dla Państwa rodziny 
i bliskich, dzięki czemu także mogą uzyskać 
wsparcie i poradę na temat tego, jak najlepiej 
mogą Państwu pomóc w trakcie Państwa 
terapii.
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Dane kontaktowe 
Aby uzyskać informacje na temat godzin 
otwarcia i harmonogramu spotkań 
grupowych prosimy o kontakt z ośrodkiem.

Tel: 0300 303 4610 
Email: info.merton@wdp.org.uk 

Bezpieczny adres e-mail:  
info.merton@wdp.cjsm.net

WDP Centrala ǀ 18 Dartmouth Street ǀ London SW1H 9BL
Tel.: 020 7421 3100 | www.wdp.org.uk Merton

Zmienione życie.



WDP Merton jest w pełni zintegrowaną, 
nastawioną na terapię usługą świadczoną 
przez WDP. 

Oferujemy darmową i poufną usługę 
wsparcia dla pacjentów i ich rodzin 
oraz opiekunów, którzy borykają się z 
problemami związanymi z narkotykami i 
alkoholem.

Nasz zespół ekspertów składa się ze 
specjalistów w dziedzinie nadużycia 
substancji, a także lekarzy, pielęgniarek 
oraz wolontariuszy i doradców.

Wspólnie oferujemy wysoką jakość 
profesjonalnych usług, mających na 
celu wsparcie pacjentów i ich rodzin, 
którzy szukają porady, oceny i leczenia w 
związku z ich problemami związanymi z 
narkotykami i/lub alkoholem.

Kim jesteśmy

• Doradztwo i psychologia
• Grupy samopomocy i wzajemnego wsparcia
• Usługi planowania dalszych działań, w tym 

nauka umiejętności
• Usługi dotyczące zdrowia i samopoczucia dla 

osób korzystających z substancji w mniejszym 
stopniu, w tym z alkoholu, stymulantów, 
marihuany i kokainy

• Wsparcie w zakresie edukacji, szkoleń i 
zatrudnienia

• Doradztwo w sprawach rodzinnych i kariery
• Programy rodzicielskie
• Zapewnienie Naloksonu i instrukcji 

dotyczących bezpiecznego przyjmowania

Co oferujemy
• Informacje, doradztwo, wsparcie i ocenę 

•    Indywidualne doradztwo w kluczowych kwestiach

• Usługi dotyczące wymiany igieł oraz redukcji szkód

• Wydawanie recept na leki zastępcze

• Profesjonalne usługi dla osób nadużywających 
alkohol

• Program dziennych spotkań grupowych

• Dostęp do programów rehabilitacji w zakresie 
detoksykacji w formie ambulatoryjnej lub szpitalnej

• Ocena lekarska i badanie na obecność chorób 
krwiopochodnych oraz program szczepień 

• Wsparcie dla osób mających konflikt z prawem

Oferujemy także:

Gdzie się znajdujemy

www.wdp.org.uk

WDP Merton
7-8 Langdale Parade
Upper Green East
Mitcham CR4 2YS
Tel: 0300 303 4610
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